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o TEM P O (MeteoroJÓSic:ol
(Síntese do Boletim Geometeorológico, de
Ao SEIXAS NETI'O, válida até às 23,18 bs. do

dia 27 de JWlho de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFERI.

I
CA MÉDIA: 1033.3; TEMPERATURA M�DIA: 13.3" C;
UMIDADE RELATIVA Mt:DIA: 90.8%; PLUVIOSI.
DADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mm.s: Negativo
Nevoeiro semí-úmído - Nevoeiro cumular esparso
- Tempo Médio: Estável.
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Govêrno Sírio Sufocou RebeliãoNova
DAMASCO, 27 (OE) - O

governo sirio sufocou mo.
vírnentc subversivo na st
ria com a expulsão ou

transferência de 30 altos
oficiai'! do Exército sirio.
Informa-sa que a situação
na Siria ainda é tensa, po
dendo mesmo eclodir uma
luta aberta contra o govêr;

EspiâQ suêco teria transmitido
imp�rtantes segrêdos militares

100 ANOS HOECHST

.se 1961, em questões de de- quecer os transmissôres de: participando
-

de um cru- Sua espôsa, acha-se atual.
sataiamento na chancelaria onda ultra-curta, instalados zeiro no Mar Negro. Já en- mente a disposição da Pu.
de ástocolmo. Segundo sua nos escritórios do oficial. tão, o Serviço de Seguran- Iicla, por acreditar-se que
tmiptia confissão, a União Há alguns meses, o CeL c ça da Suécia esceve a ponto ela não ignorava as euvr
fioviética lhe pagava gene- sua espõsa realizaram um'! de detê-to por temer que dades de espionagem de
rasamente por seu trabalho viagem a União Soviética, não regressasse à Suécia. seu marido.
d'e espião por isso, é ilícito ----- �

E::�?:��:O�u:O�,�� Técniços regressam capacitados para
5:':ii��i�a ::�::�;�

. melhor assislir ao Pro�utor Ruralde taml11a, nua pudesse tê- .

lo Induzido a tomar essa

ESTOCOLMO, 27 (OE) -

Segundo indicam Iníormn

cões publicadas pela imo

prensa local, teme-se cada
vez mais, que o CeI. espião
suéco venes Frointz, te

oha transmitido não só im

portantes informações sõ

bre a defesa da Suécia, co

mo também segrêdos rela

Uvas à defesa de palses es

trangelros,. principalmente
'tos EE.UU. No momento,
•ó os primeiros detalhes

eomeceram a ser conheci
-tos. sõbre as atividades
do CeI. que exerceu nos úl

imos anos cargos mtlíta
.es importantíssimos, como

adido na Embaixada Sueca
em Washington, Chefe da

Seção de Aeronáutica do
Gabinete do Ministro Sue
co da Defesa. e perito des-

PEKIN, 27 <OE) - A
China interrompeu hoje sua

sessão matutina do coo
gresso Internacional de
mulheres, ao apoderar·se da
palavra pela fôrça, para
rechaçar a atitude de uma

delegada indiana, em rela.
ção a disputa Irontetrfça
entre a China e a tndia. A

delegada Yo Yeng, correu

para a tribuna. quando a

delegada indiana dlfSse que
as propostas chínêsas são
inaceitáveis para seu pais.

Regressaram dos estágios
de Treinamento que reaü
zarumjpor conta do covêr
no do Estado os médícoa..
vetertnãnos José zrcnsc
Cubas Scheide e Inocêncio
wermetmg, que fizeram
cursos de Inseminação Ar.
tificial na Secretaria da
Agricultui'8 do Rio Grande
do Sul. Também regressou
o engenheiro-agrônoma Dn.
ter Brandes que estagiou
no Instituto Agrônomico de
Cempínas, onde rea um ..
tágio sõbre cutnvo racional
da mendíoce.

Tantos os médicos veten
nãrtos como o engenheJto.
agrônomo, mencionados, fo.
ram treinados nos obfeu
vos indicados pela nova e:.

truturaçãn da Secretaria da
Agrioul-turl( que pretend!e
atual' através de projetes
especincos.

� -es '-méd1eos�
Inocê.1Cio Warmollng e
sé AfoÍlso Cubas SclieNe.
atuaram no programa ti'!
melhoramento dos rebanhos
e diretamente . através dJS
projetos importantes e prío
rttãrtos do aprimoramento
das linhagens de anima..
leiteiros e ele corte.
Quanto ao engenheiro.

. agrônomo Dítter Brandes o

assunto de que vai tratar é
o planejamento

.

e -mstata
ção da Sub-Estação de Cul
tivo da Mandioca, tocenee
da em Pastagens municlpJo
de Rio do Sul.

KRUSCHEW EM BERUM OCIDENTALatitude. Resta a hipótese de

ameaça de chantagem. sa

ra conseguir desmascarar
o eepinc, os Serviços sue

COS de Segurança recor

Mram a minucioso traba
DIa de vigilância e ação do

ifsenal Clássico da coo
tra Espionagem, sem es-

MOSCOU, 27 (OE) - A

agencia TASS informou que
o primeiro ministro Nikit'l
Kruschev visitará Berlim
Oriental, logo após a parti
da do presidente Kennedy
da Alemanha Ocidental. In

forma-se que o premiér SOo

viético deverá pronunciar
discurso, pondo em evidên
cia seu propósito de ajudar
o governo da Alemanha
Comunista.

KRUSCHEW
EM BERUM

Visto aérea do gigantesco Conjunto industrial da
"Farbwerke Hcechst AG." em Hoechst - Frank
Fur; (M) - Alemanha. (Reportagem no 4° pógina)

MOSCOU, 26 <OE)

Kennedy faz pronunciamento em
lavor da unificação alemã E[:t�{�;?�:�����

Coquetel Reuo"lu part·lc·l·panles ��:;:�'f:i:�����u: ��:o :�'��:.;::,r:::�:t��
je alvo do que provavet- isse Kennedy. são

JIa S••ídt ficai, :::,o�:=.�c�:� .'�'nte���::��
Um coquetel reuniu on- netere.. lew:'a �e� e a cordialidade entre os �i�:t::,��e :ep���:�� econômicas. por exemplo

tem, no Querêncla Palace, 10 a stmpatla do ambi�nte presentes. sem cessar. Seguidamente
na Polônia. Rumânia e na

:in���iciP���:� �� �a: AlM·OÇO REUNIRA MAIS DE
depois de dirigir os olhos ::�iel::r,dOun�o ap��:iét���

Catarina. �� :�� I:� 000 ��:��: EE.UU. à unificação alemã,
Estavam presentes, entre

MI TRABA1 'HADORES comunista, o chefe de Es.
o presidente dos EE.UU.

outras altas autoridades. o 2 l L tado norte-americano disse =:�la��uAl�:an���: �iV�!;�
��.v.e��:=�;oC:i� �:;:; � RIO, 27 (OE) - 2.300 comemoração do 52" da aos cidadãos de Berli.n

da Europa é contrária à

Almirante Murilo. V8$C� do �:�b������:o·����a;�s�·. ���� ����m���i����fe�: ��:�ta��er�';��er,be::� corrente da história.

�:;I�m��V�a ':�l�:' :d��� do_�io". partictparâc do al- Nação embarcará para a cretário de imprensa da

Guilherme Borghonff. o ���.f:i�: p:���maOf:�e��� ;����rá dOa va:��:��'ãaon�: ��aEst:r:n�a�ai�:CI�:����.
Deputado Ivo Silveira e ou-

sídente.aoêo Goulart, em Paulo VI". ção que o presidente teve
tros convidados ilustres. até agora".
O coquetel, que contou

ainda, com a presença de
diversos Jornalistas da Gua·

"premíer" Nikita Kruschev
declarou hoje na véspera
de sua partida para Berlim
Oriental, que enquanto o

imperialismo existir, existi
rá o perigo de desencadeá
menta de uma guerra muno

dial com foguetes nuclea- MOSCOU, 27 (OE) - ms
cursando hoje na certmô
nta de graduação de novas}
turmas das academias mí
litares da União Soviéti;:á
em Moscou, o primeiro mi
nistro Nikita Kruschev.
afirmou que são necessárias

:�:�{Z'
guerra mundial. Em aeguí
da, disse que enquanto
existir o imperialismo, exfs.
tirá sempre o perigo do de
sencadeamento de uma

guerra nuclear.

En!ace Matrimonjªl.
HfieC�I-Aü�raoe XaVI�r:"··

"O ESTADO" registra
com prazer o enlace matri.
monial da Senhorita Hele·
na da Silva Hoechl com o

senhor Dr. Calcildo de Ali',
drade Xavier, a realizar·se
hoje na Capela do Asilo de
Orflios.
O enlace, que será reali·

zado às 17 horas. unira
duas antigas e tradicionais
famílias, catarinense e gau·
cha.

Xavier, membros de tradi·

cional familia, residentes

em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul.
O ato civil será reallfado

às 11 horas na residência
dos pais da noiva, sendo
que, após a cerimonia reli

giosa, os convidados serão

recepcionados no Lyra Te
nis Clube.

São Plldrinhos no civl1,
da sc,1horlta Helena da Silo
va Hoechl:

A Senhorita Helena ê fi· Dr. Aderbal Ramos da
lha do nosso ilustre con' Silva c sra., Dr. Mário Ra.
terrâneo Desembargador Ar· mos Wendhausen e sra., Sr.
no Pedro Hoechl e de sua Erich Gaertner e sra., Sra .

excelentíssima espõsa dna. Rachel Ramos da Silva.'Hilda da Silva Hoechl Srta. H;eloisa da Silva
O Dr. Cacildo é filho do Hoeschl, Srta. Heloisa Bej.

Sr. João Inácio Xavier e de' rão .BonnaSsis, Srta. Maria
sua excelentíssima espôsa

�

Helena Fragoso GallottL
Dna. Janina de Apdrada Do S�nhor Dr. Cacildo de

TRANQUILIDADE NO EX�RClTO O presidente norte-anw.

ricano, declarou em certo
. ponto: "_ Os estados da

�:�:�st:���a:: an�����1
nismo; e hoje se produze!:!
mudanças econômicas e pu·
líticas na Polônia, Rumã·
nia e eté na própria Uniiio
Soviética". Num di_;;curso
pronunciado na Universi·
dade Livre de Berlin Od·
dental, o principal de SU'l
visita de 7 horas em Ber·
lin, Kennedy manifestou

que os ventos da mudanç:l
sopram atraves da Cortinll.
de Ferro, como em todo o

mundo, e que os povos da

Europa Oriental. mesmo de·

pois de 18 anos de opres·
são, não siio imunes a mu·

dança. Ao declarar que a

•
.

Mota, Chefe do
I
Estado

Maior das Forças 4-rmadas.
O ministro afirmou que a

situaçiio é de tranquilidade
no Exército. Interpelada
s6IJre n substiLuição de aI·
tos comandos; asseverou

que m.da há por enquanto
nesse sentido.

BRAJ1LIA, 26 (OE) - O
ministro da Guerra Gill.

Jair Dantas Ribeiro viajou
hoje para BrasiUa, para

despa::har t:om o presiden.
te da República. Em sua

companhia, chegou a capi·
tal do pais o Gal. Araújo

NOVOS AGRA·
DECIMENTOS

O Sr. Leandro Victor Bo·

na, Secretário da Assoc,a·

ção dos Produtores e Ex·

portadores de fécula e si·

milar�s, de Santa Catarina,
envjou memorando ao Go·

vernador Celso Ramos agr<'J'
decendo e congratulando·se
com o cheCe do Executivo,

.

em nome dos membros da

associação, pela criação do

Campo Experimental de

Pastagem. Tal realização
constituirá um incremento

à indústria feculelra e ur,)

fortalecimento da econc.·

mia do Vale do !tajai. A :'e

ferida associação está es·

tabelecida na cidade de
Blumenau.

NOVOS EMBAIXADORES BETTMANN (Alemanha}
- Um avião· ,militar Belga
com 49 pessoas a b_ordo,
caiu hoje e se incendiou na

cidade de Bettmulln. As aU'

toridades acreditam que a

maioria dos ocupantes do

aparêlhó tenha perecido 118
desastre.

BRAS1LIA, 26 (OE) - No

Palácio do Planalto, em

�olenidades sucessivas rea

lizadas entre 11 e 12 horas,

o pres.dente. da República
. ecebeu hoje as credenciaiS
dos novos embaixadores da

Finlândia, Cuba e da SI·
ria.

COSMONAUTAS VAO BEM'
MOSCOU, 26 (OE) - Os

médicos soviéticos inicia·

rio proximamente intensos
exames médicOs dos cosmo·

nautas Valentina Terresko·
wa e Valery Bykovisk, pa-

ra determinar se soCre de'

alguma consequência de
seus vôos espaciais. Os exa·

mes preliminares, demons·
traram que ambos estão
em excelentes condições.

Andra1e Xavier: CIDADE DO VATICANO
- Será às 14 horas do Rio
de Janeiro a solenidade de
coroação do Papa Pau·
lo VI", marcf\da para o pro
ximo domingo na praç;a de
Sflo Pedro.

Dr. Francisco Gtillo e

sra., Dr. Régis de Andrade
e sra., Sr. Mário Loureiro eDiscussões -continuam

em tôrou do aumento
BRASíLIA: 27 <OE) - tegorias do Cuncionalismo,

Foi solicitada a reabertura elevando o teto dos venc··
da discussão do projeto de m�ntos para 380 mil cm·

aumento do funcionalismo zeiros. Por outro lado, es·

São padrinhos no religio·
so, da senhorita Helena ua
Silva Hoeschl:
Sr. João Ignácio Xavier

Netto e �ra., Dr. José Ro
cha Ferreira Bastos e sra.,
Sr. Hélio da Silva Hoeschl
e noiva. Sra. Maria Thereza
TolentlnQ de Cllrvalho, Sra.
Alice Gonzaga Petrelli, SI a.
Ruth Ramo$. Sr. Sérgio d�
Silva Hoeschl.
Do Senhor Dr. CacilJo

Andrade' Xavier:
Desembargador Amo p&

dro Hoes�hl e. Sra., Dr. A_vrJ,·
lar Teixeira e srta., Dr. Pro·
tázio AntUilas.e sra" Dr. Àr:.
cimar Leal e sra�}
"O ESTADO" ao registrar

o imjJortanle �collteci'V-e)l'
to soelal atl�ra aos noivo,,;
inümeras felicidadt'!s. bi:m
CO]JlCj IUh lhLI.iI'--' \'1.1>11110:'.0.

CODEC
EM AÇÃO
As ruas não pavimenta'

das do Estreito estão seno

O GABINETE ITAlIA.NO
RIO - Porta 'wz d<l

COF ......? di:o:se hoje que siLo
absurdas ?s nrctensões dos
produwres de leite. form:.t
ladas ontem, durante a reu·

niiio efetuada na AssocJa·
ção Rural Brasileira. Como
se sabe, os produtorl:1s rei·
vind,icaram a majoração do
leite para 108 cruzeiros O

litro.

ROMA. 26 (OE) - O pri·
meiro ministro' italiano Pio
vanni Leoni, reune,se hoje
com os membros de seu

estratégia que .seguirá duo
rante os debates que sus

tentará no Parlamento.
quando representar seu ga·
binete.

substituto Benedito Valada.
res, que segundo fontes do
Senado, tem a sua aprovr'.
ção quase assegurada.

do revestidas com saibro, gabinete, e será traçada a

pela Comissão de Desenvol· _. _

vimento da Capital, em OPERAÇA-O CONJUNTAcujo Gabin," Ex",uti'o "
encontra o engenheiro Rui Operação conjunta do De- Prefeitura de PiáltanóPolis,
Soares. partamento de Estradas de vai espalhandO com a co-

As ruas Aracy Vaz Cal· Rodagem e da Comissão de operação de outros órgãos,
lado e Henrique Boiteux, Desenvolvimento da Capi· como o DER, as sementes

por exemplo, têm seus ser· tal dará .inicio à construo de uma obra benemérita.

viços pràticamente conclui· ção da Avenida Beíra·M�r Trabalhando dessa fouma,
dos. Norte. O atêrro atingirá, em pról do desenvolv en·

Podemos informar que a inicialmente, a parte da to da Capital e do tado
nova "operação codequin· Baía �orte que ,margeia a de Santa Catarina,
na" abrangerá a totalidade rua Frei Caneca. no bairfo vêrno do Sr. Celso Ramos

+ das vias públicas não cal· da A,�ronÔmica. A CODEC,
.-.;ú(ta� elf' S\lh'OI:--111l11 l:vnti· que é I'tn C:Õn'\ftnio f'nt,re o mal cj(·snllJii.lido à� Sll,lS

ncnt·u .--. ...(lV .. !,,,,) ..:!ir,UIllf.;nsc (! :l. cntiCflfi,
. __ ,L _

"

:q--'---

no Senado, afim de que se

ja encaminhado o nôvo

substitutivo do sr. Bezerr::r

Neto, apresentado na m:::.·

drugada de hoje. Este subs·

titutivo, exclue a magistra·
tura, mibistérios públicos,
serviços juridicos da Uniã'_',
determinando que o Execu·
tivo dentro de 180 dias,
encaminhe BD CongressCl
nova mensagem sôbre as'·

tuação dêsses sEll:vido�.
Mantém o aumf'nto genll
de 70";, pal'fl !'IS demru.'\ ca·

tará também 'em pauta o

SOllCITAÇAO ATENDIDA.
gonista do escândalo q'Ue
estremeceu as bases do go
verno britânico.

LONDRES, 27 (OE) - A

Rainha Elizabeth Ir- afas·
tou o ministro da Guerra
John Profumo do pôsto
que ocupava no Consêlho ..... __.
Privada do �eino. O comll·

nicado oficial dishibuido
em Londres diz que o alas.
tamento J'flj p('dido p�to
plfÓprio !'rflfr.lnlO, I,rut,l'

CURITIBA - Os cafeicul·
tores paranaense' conti·
nuam preocupados com a

t'ntensa onda de frio que
vem' cáStigando o inLerior
do Estado. Até o momento.
os prejuizos causados ao:;
�afezms �o

;';.1'. Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Rua CUD,:;(')heiro lUafra, 100
T4'id:"nc 3022 _ Caiu rOlital, 139
Euderf>ço Telt'ÇloU'kll J�ST_"J)()

DlRF.l'Otl
Rubens de Arruda Ramos

camr:'\'n;
Domingos jeernnndas de Aquino

c:.1IEJ'E DJ·; REOAÇI.O
AntOnio Fernando do Amaral e Silva

BEDA'l'OR·SECRETARiO
sértctes Luiz de Medeiros Prade

REDI\TOR1�S
Osvaldo Melo

Pedro Paulo xracnnctc

PUBUOOJU)E
Osmar Antônio Schlindwein

�EC:RET,\RlO Cü:\lERCI.\T.
Divino Murtot

OEP1'O. DE ASS,I AR R \/0;
Major vtrgtuo Dias

'\4mt\llUftES
Prof. Barreiros filllO - Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prol. Paulo Lago - Pro:. Fernando Bastos
- Prof. Alcides Abreu - P�of. Othon Gama
d'Eca - Dr MJton Leite da Costa. - Dr. Ru
bens Costa - Cot. Cid Go:::,.zaf!:a - Major Itde
fonso Juvenn! - \\'alter Lanee - Plãvío Alberio
de Amorim - Arnaldo S. Thiago - Doralécío
Soares

Cronistas Soeia;::;
Zllry Machado - Lãaaro .Dn:toIOI1l211

Gilberto N:111nS
Paiva

Esportes
Mnury Borges - Gilberto

Crúnie;!."I
Silveira de Souza - Edson Nelson de Ubaldo
- Raul Caldas Filho - Marcilio Medeiros Filho
- J. J. Caldeira uastos - Luiz Henrique da
Silveira

!\rlt's to I.ih·ratura
Salim Miguel nrnnr Can'alho - Jail Pran·
cisco Hamms George AUll'rlo Peixoto· - Lin·
dolf BC'I! Rodrigo ele H'lro

Cl)mt,ht.iri\)�
João Nilo Unhares

Infnnmu;ãn .\�ricola
C. Janmndü

REI"'liSE"'T.\XTE�
RepresC'ntnções /I. S. LRra LH.la - Rio (GB) R.
Senador DanrllS -lO - 5 and.u·. .......

�âo Palllo Rua Vitória f>5? - conj. 3Z
I'fll'tn AIl';rn· PHOPAL -- R. Cel. Vicentp. líf>

Bt'ln lIoriz.;III'· STP - R:m dn" C':1nj".'_. p

-2nnclar
558
Agentes (' correspondenles eln t ... rj(t;, us municí·

pios de S:1nla Catarina - Ar, .dos medillllte

I
contraio cip f1r·Ônlo com fi tabela e111 vigor.

I
ASSTN,\l'{jRA ANUAL Cr'5 3.000,00 - VENDA

I ���.�:;u;��(:(���°l"t'sPOtl ...;!hilb'.a pl:ll)" ('nll(.('�ms
___

\ (,lIlitido�_1I0'" arliJ.:·us a�simttlu!» .

FAZEM ANOS HOJE
sr. Jaime Antunes Maciel
sr� Aldo Brito
sr. - João RlJÍ Spoganicz
sr. - João Edú Rosa
SI. - Joõo Lir.hore9
sr· Irê Ulisséia
sr. - Abílio Mefro
sr. Luiz Roberto Glavon
sr' - dr.Eduordo da Cunha Luz
SIto - Dalila Rosa
srto - Maria,Terezinha Hoenske
srta. - Norma Maria Gerber

MARIANGELA

Moriangela é uma menino que tem nos olhos o belez'l.
do céu de São Bento do Sul e na sorriso a suavidade
das manhõs do serra. Inte:igente e graciosa, comple
tou dia lado cOrrente mais um aniversário e mais um

um ano de a{egria pal·a seus felizes papais, o' nosso a

migo e conterrâneo sr· Edgord do Amoral e Silva 2

sua exrrfa. espcso d. Eldetraudt Schmalz do Amaral e

Silva.

:'0 I:stado'·' desei<l fe-

,
'-'

,', ,-.."., ..

Florianópolis. 27/6/1963
• c' ; "; ')

zscreveu.

XELSON BRASCHlm

Os nove festeiros do m-

vtno E'ipirito· Santo para o

ano de 1964, são 06 srs.

Amantino Medeiros, Elnilid·
no aemcs Branco, Ulisses

Andrade, Edesio Araujo.
Oinoínatc Costa, e Aftloldo

i; Martins e exmas. esposas.

I --///--

Dia 13 p. pessadõ dia do

--///--

mos inverno mas agora a

cousa apertou mesmo. zs
ternos em Lajes novamente

com aquele velho inverno

com um ventinho Sul cor

tando na orelhas da gente.

--///--

Regi3tramos com satisf�·

ção os seguintes aniver·

sários: - dia 10, Da. InCs

Leal Gamborgi esposa do

Sr. Vicente de Castro Cam·

borgi e dia 16 do menino

João Luiz Sá Bt:ascher. D:l·

qui dct;ta coluna enviamos

aos ai'jversariant.�s nossos

parab�� com vótos de mui·

tos anos de vida.

-

elosMunicipios;
NOOOAS DE LAGES ::m::d'�'d�';;'� n�:n��:

jugados do 20. Batalhão Ro- quase penetrando, portanto,
ctovrãno (Rio Negro PR), no município de Lages. Rei-

os trilhos do TPS estão a. na Invulgar entusiasmo, en

tre o povo lageano, P'!l.\
concretização de tão impor.
tente €mpreendimento, ue

grande signilicação econõ

mica para a região serrana

de Santa catarms.

No próximo elia 7 de Ja·

lho te�emos na Escola Ag:-!·
cola ·'Caetano Costa" Recin·
to das E�osições Agro-Pe·

����ias:-'\u:�:���:�ea G:�� Um CARRO OPEL OLIMPIA 39. Perfeito estado.

"bertef1cio da SocleC\ade La. Trotar à rUa Almirante Lpmêgo, 81· Nê"-ta.

��������
N
__eg_OC_;_O_,_ó_ó_v_;'_ta_, -=�-=-=�

__

p,'m,''"' ,olooodo, ,"eb' AUIIUIR DE U(PITOPIO
rão bélissimos prêmios que
serão oferecidos pelo nosso Admitimos um com muita prót·ica, bom datilógra
comercio. Ca.da automóvel fo ÇluHec: Com o serviÇo militar,
será tripulado por I casal. Inútil apresentar-se serYl estes rpnlli"itoS'.
Os obstaculos da QineanJ. �ne: 24 - 13, das 17,00 às 18,00 horas.

Sociais

HELENA E CACIWO HOJE NO ALTAR MOR DA CAPElA
DO DIVINO ESPIRITO SANIO

II
- Logo rnats os de"",,"e hora"

daró entrada na capelo do �ivino ES�l
rito Santo, poro sua ber-çõo nupcixl
com f"\ Dr. Cacildo Xavier a srta Rele
no Hceschl. Após a cerfmórtia .reUgiç
se os noivos e familiares recepcrcoao
convidados nos salões da Lira Ter-ts
Clube.

I
I 'I 2 - No apartamento Presidencíot

li do Querêncla Pctcce. o simpát"ico co'

se! sr e sra Dr. Afonso Almiro, convi-

I
dado do Sec:retario da Fazendo o-. Eu

gênio D. Vieira, paro as comemora

ções do l° Seminário Fiscal em Santa
Cate-toa-

I

10 - No bar do Lux Holel no últi
mo segurdo .,feira, foi comemorado. o

dia de Sôo João. _

II -.- CotA um gruPQ Qe amigos at
rnoçavo no restcureote do Ouerêncto
Palace o sr- flr. Aderbal Ramos da Silvo

"Corpo de Deus" tivemos a

grandiosa e tradicional Pro- EDITAL
ctssêo pelas ruatõ de OOSii8. i

cidade. Coroo 8Ql Lodo (1$ A Car1"eira de Penhôr-es da Caixa Eoonômica Fe-

anos as ruas 8preeao.ta'nUU • .Qet-al de '$anta C01or}no pelo pceeeete Edital, convo

se r_i<:ameote o.mameotaãas CO 0$ �ador� dQS florl..J:atos do Gn..po Jóias e. I/o,er
com tapetes por todG e cadcHios., Emit iéos ou reformados até 00 dia 31 de de
trajéto da P..rocissão. GrarI· zeMbro de 1 %2, e cujos P,iJZOS contrctuaís se acham
de massa popular eccmpa-' ..-encidos.
nhou piedosam6nte o San- Os Mutuários qUe desejarem reformar ou resqo
ttssamc secremecto entoen- ter sues Coutetas deverõc fazê-lo até o dia 1 O de julho
do cânticos e orecões. de- 1963.

O não cumprimento ô convcccçõc obrigará este

Cceseím submeter a Leílõo a partir do dia 13, às 9,30
horas ó ruo Conselheiro Mafra, nO 60 - 62, os objetos

doM���: ::t�tea:�ta::a ���� do Grupo Jóias e Mercadorias que não atenderam tais

E'xigênc.ias legais.

Foram feitas as apura·
ções finais para "Rainha de
São J1âo" e Rainha Infantil
de São João" do Clube 1 ,
de Junho, sendo os resulta

dos os seguintes: - lo. lu·

gar: - Srta. Marlise .Bara·

g�; '::� 55.�2�10�::os;���i;'�· "'ABRIGOS SEM TETOS Então":::: ":��90S,
com 51.350; 30. Srta. Maria diró você...•
da Graça Marques, COt".Q. Retr.ucando digo: são sim meu amigo..ou pelo
41.650: 40, Srta. Lourdes menos têm esse'nome·

.

SabatiQi, com 8.810; 50. Te· Abrigos nos pontos de ônibus, aqui no ilho e no·

rezinba We:mer, coro 7.340; EstreitO.

:��S�'��20; ��I�i:ta.A;;��� ��c�oi�a;i(c���a:,st:;6�rSu:oi���a?
do Carmo B_ranco, com 4.6�O O que e::.tá na ruo Conselheiro Mafra, ló por �er
e 80. Srta. Marly Araldi, to da fábrica de Rendas é uma lástima.
com 2.500 �ótos. Para Rai· Atê já existe quem se aproveite para ir retlranda

..

nha Infantil: - 10. luga!', pedaços poro vender. ..

menina Izabel Oristin� Sá. OUtros pelo Cidade exibem seU9 ferr-os de supor-
Brasche�, com �.080 V?tos.; te completamente tortos.
20. m�mna Elame ?morz!,· Seus varões servem para exercicios de barro fixa

���A:����, ��mm:.�� -:: Diversões para desocupados.
E assim estõo e por certo ficarão

:s�::;:�;�� cO�a!:;. Ficorõo sem ter quem os cuide·
.

com 1..290; 50. Olivethi Sou.
Nõo escapa o que �ic� no �raça 15, qUe serve "'pa

za, com 300; 60. Zelia car.
ra ponto de espera dos on:b�s circulares. bem como

valho, com l:ID e 'lo. Silva.
o do Pedra Grande.Agranomlca

na l\rIaines Goro85, com lPO ,Ferr-os carcomidos. pela ferrugem, necessitando

votos. Pelo resultado aoiQla de Pll1.turo e outros cUldados._
verificad.o a Srta, MarUse Sõo abrigos sem teto cqmo coso sem telhado.

Barato, foi eleita RlWlha A gente .diz. fala, aponta,
de "São João" a menina Mcls. isso é o mesma que não dizer, Coma acon-

Izàbel .Cristina Sá Brasober, teCe cam os �Içadas esburacadas e principalnwnte o

Ra:ipha InXant.il d.e São Jof\O do passeio ao lado do Jardim Oliveira Belo e outro
do .t,;:lube- 14 de Junho.

'

frente Q Catt:drQI.
Coda vez (IS b�racos se SJtoragm.·.
PQJ'e� morivel q!"t.e haja ..-to des",a�� por

parle dos r&spansóv�is:�'
MoS' nã; hri qUe negar, Estão à Vl�fO. _J�_.

,,*",jitc e;./""",

--///--

constarão de provas de grano
de habilidade para os vo

lantes e de desembarar.o
da aoompanhante. Os inte"
ressados em tomar parte
deverão procurar o Sr.
Platano Lenzi. As provas
terão inicio às 10,00 horas

do dia 7/7 e às 12.00 tere·
mos no local suculepta
churrascada. A Comissiio

organizadora. por nosso ir.·

tel'médio, convida todo ')

povo de !Lages Ed:im de pre·
senciar esta Gincana coope·
rando assim com a nossa

bent:mérita SLAN.

--///--

O espirito sempre alegre o beleza e a simplidd1
de de Moriangela. gl'angearôm-Ihe muitas amigui- ••

nhas, qUe no dio de seu aniversório prestaram-lhe sig

nificot�aa���:����;�e que e,/ sobnnha do nosso Chc r�:. �
>! "�..

I'��fe de Redaçõo Jornollsto Dr Antônio Fernando d::> �@� ... �
Amoral e SIlva, vem se destocangp como aluna ap1JCa 1 � '\" � -f'r

'

do sendo um,1 das pnme1laS' dei �o turma no Coleg O I' \f\. ;:_:,� �
onde freQuenta os aulas

• �

: -J '.(\/
�

'\\\,,�_ (U \ �;- ,I ,

"O ESTADO", ao registre r o feliz eventO apresen �! O�\c � f, \ --:; /.....-� -...:;J

�lto congratulações n b�nlta aniVerSariante, efus1V09 a �

��.....::�'
� � ---z .J'1) '

..
,.u, pm, e ti� �'- ,,--�v/"�7"

-' J \

I
WALDIR DE MIRA E MARLY BUSTAMANTE

I t I-.!..:! "" -; �
..

'
<

��""'<'"
,

_ ;\}J:. /01l I
�É com ,ot"façõo que é,t, Pe,;od. reg"" a o I". '0...?!! _ ')� -

) �J ) ,

matrimonio do Senhor Waldu Pereira, cam a: senhor - ":':L� � �

r
r'5 I

to Morly Anna F(}l"tes Bustamante São pal9 do nolVO d
y

t r-_L�'1
o Senhor Vital Pereira de MITO e Senhora Alayde e "�é"'".11 I'

__ ,-_;_- :� .;_�
. .l.

�pa;, do no;va o Dr, Lau,o Fmt., Bu,tom,nle. Se- "'l fi'"
I -

J.
I I -.-----: U�·"

..

í"'"'
nho.rQ Clotilde..

.

/1 I!' � "_-
.( /721 - �

TESTEMUNHAS DO NOIVO: Sf. Luiz Augusto ?(�( I J I ) _: .. ,

�"73 vd·-=-
Portella e Sra Jardine Luz Portella; Sr. Francisco l.1..)_.. ""'\... ,--=-

Evangel;sto e 5'", Neusa Ev"ngehsto: DL Louco Fo,- O, importante e o meio-amargo
t-es Bustamente (' Sra. Dalila Clotilde Bustamente;
Dr· Julio. Doin Vieiro e Sra. Dejanir Olive'ira; Dr. Joõo
Demaria Cavallazzj e Sra Nilse eavallaz;zi

TESTEMUNHAS DA NOIVA: S" NeSto, Silvo e

Sra. Zélia Silva, Sr. Osny Gama d'Eça e Sra, Elza
Ferreira Gamo O'Eça; Dr. Afonso Maria Cardoso do

/ Veiga e Sra. América M· Veiga; Dr. Anito Zenno Pe"
!r)'

12 - Hoje os vinte hcr<ls no solôo
nobre do Faculd.:tde de Direito dar

se ó a Conferência do Professor 'r». I' I
ctdes Abreu, Diçnissirno Diretor do
Banco de Desenvolvimento do Estado
ds Santa Catarina. No selêo Nobre,
estarão todos os convidados do Secre
tório da F�endo Dr. Eugênio D. Viei
ra especialmente convidados cora o

1°' Seminário Flscct em Santo Cotedna

�///--
li.:
'"-

Graça,> :"lOS esfórcos

3 - O elegante casal Deputado
Ruy Hul"ie (Lourdes), em recêhté reo

niõo socto! deu nota alta.
.

13 - Um jógo de pulSeira, anel �
4 - A Rede Feminina de Combate �rincos em ouro e rubi foi usado. pe: J

ao Câncer, no cidade de Blumen:'l.u, �. Dr Fulvio Luiz Vieifa·(Maria Leo-

crcmcverô desfile Baívs nos sotõos nído), em um elegante jantar.
do Teatro Certes Gomes. A renda do

14 - "Confirma-se o noticia pubü
cada por esta coluna - Espero o vi;;�

to do Cegonha o ca�al· Dr. Nc,bert?
5 - Continuam os cOmentários eh- Brond (Eliane).

giosos cC:Tl referência a exposiçõo <1e' t"Veccch"ietti", no Museu de Arte M?" JS - Fo"nos informados de que s",-'
derro. ró e decOl'ador "Nézinho", o respt':,-t,

�óveJ pela ornamentação, do Igre:a
qUe será "eali.zoda (ii cerimônia r.eligio�
sa do caSQ_mento de Jane Ghizzo, c

Danilo Schmid: dia seis próximo na

cidade de Aroronguó·

elegante no"itada revertero em pró do';
necessitados.

6 - Esta sendo. ag�lardt.lda com -'in

_;iedade o festa "Junina" d� próxirn.>
�óbado nos salões do Clube Doze de
Agôsto.

7 - Sóbn.do próximo <JS qUin.ze ho

ras, no C<lpe1a do Div·ino Espirita Son
ro realizar se-á a cerimôrio do cas .•

mEmtt' de Odette Mario Costa Ccm.J

Sr. jc,5u Rafael Evongelisto. Os conv:i·
dt;ldcs de Ode. te Maria e João Raf(.l�1
serõo recepcionados com Cccktail,' n.J
Jardim de inverna ·.do Hc.�J Royal, w',
o dIreção do Sr. Eduardo Rosa.

16 - Do enlace matdmoniol hofe
na Capela Divino Espirita Santo, d,;!
Hel,ª-na Silvo Hoeschl, e Dr. Cacildo
de Andrade Xavier serão Paraninfcs·
Dr. Aderbal Ramos 'dij Silva e sra. Dr:
Mario Ramos We�dhausen e sro, Sr
Erich Gaertner e Sra. Sro Rachel Ra:
mos da Silva, $rta Heloisa da SilVQ
Hoesch�1... !>rta Heloisa Beirão. 60
sis $rto Maria Helena Fragoso Gallottl

8 - A Ródio Diário. do Manl-lõ Dr: Francisco Grillo, e Sra, Dr. Régis de
agora apresentando novo progomo S?" Andrade e $ro· Sr. Mario Loureiro e

bre a direção do loautor Antunes Se- Sra Sr e Sro Ignócio X6vier Netto, Dr·

vero, "Disc-Jockey em família" e que Joõo Rocha Ferreira Bastos e Sra, Sr.
tem partIcipação do progrotnO' o ero- Helio da. Silva Hoesch,1 e sUa noivo
nisto de "A Gazeta" Celso Pamplor.a. Sra Maria Tereza Tolentino de Cor:

. valho, Sio Ruth Ramos Sr. Sérgio clt)
9 - A elegante Silvia Hoepd.e elo Silva Hoeichl. Desemb·:l.rgodor e Sra

Silva fOi visto em recente reuniã;:" Arno Pedl'o Hoeschl, Sr e Sra. Dr. AVE:
usando uma linda e custosa "Japona" lar Teixeira Dr Protázio Antunes· e

azul· "!-,I�f Sro e Dr0:lêim� Leal e Sra.
m r� nrmç.;a a:=n

VACINA SABIN.
I Ú i\ i LL I " q � '-; , õ1. C � i- � ".;: li! ,/ SALVE SEU FILHO

NAOA Df
REBITES!

CONFORTAVEL CASA RESIDHKIAL

Exija í'm seu cat�O

Lon<l de í'rlos "f'OLAf) .....S'
_ 60% m"liO, no h.PrOVel 1-

mento dns Lonas.

ALUGA-SE NO ESTREITO
de- Construção recente, 125m2, espaçosa sala que po
de ser subdividida 3 dormitórios um próprio para
escritório, casinha: banheiro completo WC quar.o

banheiro pJlra empreg:Jda, área de servi,_;o com tanque

obrigo poro automo.vel 00. mesmo tempo varandõc;
fóra' ral"lcho e quintal em .zona saudável e calmo per

to de bo� pr�io de mÔr, próximo o Escola de Aprendi
zes Mannhelros·

Ver e tr<l�ar: ll.uo Max Schramm 360, Estreito
, '5 _7 -63

CASA DOS FREIOS
Rua Santos Saraiva, 453
_ ESTREITO

CHOCOLATE SUPERIOR 'MEIO-IMIRGO

vencaodc célerernente em t:!i·

reção a Lages, onde deverão

chegar, finalmente, até o

término do corrente ano.

AtlJa.l:.nente, os trilhos jâ
se encantnlm lançados a

EDITAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE

SANTA CATARINA,
CARTEIRA DE PENHõRE$

I

Edgar Lopes Silvo - Chefe do Carteira

Zeferino Carvalho Neto - Diretor

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domjngos pela ZYT-25 Rádio Anttc

Gariboldi de flOrianópolis ás 13 horas e 30 m1nutos

A HORA PRESBITC.RIANA. Agradecemos o SUL

<;intnnln

fLAMULAS
Contecciana"Se qualquer quantidade, no melhOJ"

auaJioode e menor preço
F:d Zohio _ 7.0 on'dor coto 701 Fone LA9"

CASA NO CENTRO
Aluga-se uma cosa nova de moteriol com 3

quartOs, sala, copa cozinha, banheiro, etc .... à ruo

Cristovõo Nunes Pires n. 19 altos- da rua Conselheiro

Mafra, Tratar no local.
"

VENDE-SE

CAIXA EfONOMlfA FFnERAL DE
SANTA fAlAPINA

Cl"'lmisSÓn de Cnmnras
Edi.tol de Concorrência po',hlira

A Caixa Econômica de $:tntn Cota,.·i.,,,. cnmltnica
...'lOS inte�dos flIUe eGtá oublira",cln no f)·i';�i(l nHr:ial
rlr F�!odo de S;mt;;J Cntarina, Edit .... 1 de CnncorrÂnr.iIJ

Pública paro aouic:'ir';o d� mn+eriol rle<;t;n!Vin à refor
rna e ampliação dOI Erl;fício <;Me da Caixa. EconÔm"ica.

Ruv )c,!'é do Silva
Prt_>Sident-e do Comimo cfp \.f1t1">nrtt!'l.

27/6/63
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"O ESTADO" O m�is ontigq::di?r.·io. d'e Sente �Çltorina

Exuberância ee eõres à dlsposlçâo de todos

Dos primeiros corantes de anilina das fá
bricas Farbwerke Hcechat AG., um caminho
::>ngo de incessantes trabalhos de pesquisas
nos conduz à nossa rica pctêta atual de
corantes sólidos. Cartazes coloridos, estam
pados vivos e vestimenta em cores não
constituem ho]eem dia algo fora do comum.

-��
<., ,

As c'õres eram um luxa
Até 1860 o homem dependia exclusivamente
dos corantes naturais. Tinha que contentar_
-ee com alguns poucos coranles. Era difícil
obter tingimentos com boas propriedades de
solidez. Roupas coloridas er�m uma regalia
dos abestedoe

A vida terminava aOS 40, ..

Em 1883 a expectativa média de vida era

de aproKimadamente 40 anos. A mortalida
de infantil era' assustadoramente elevada.
Não existiam medicamentos em suficiente
escala. contra infecções e cores

o Insoluclonhel problema da alimentação
Em 1900 viviam cérca de 1,5 bilhões de
homens. A estimativa era que em 50 anos

a humanidade ter-se-ia duplicado. De onde
tomar os alimentos para suprir a sempre
crescente humanidade?

"fi'"
Matérlas.prlmas de emprêgo limitado
Os nossos antecessores só tinham à sua

disposiçQo as matérias-primas oferecidas
pela natureza, com tôdas as suas v�ntagens
e desvantagens. A sua aplicação se impu
nham limites naturais: o ferro é pesado. o

vidro se rompe e a madeira apodrece ...

Matéria plástica ,_ li matérla._prlma sob medida

A indústria química criou novas matérias
-primas. adapt�das às »ecessícuces d:> ho
mem. que conseguem co�ciliar imporl�l)tcs'
características. Completam a !)ama das ma

terias-primas naturais" permitem ncvaa pcs
sibilidades do emprêço.cOs plásticos eae
leves,dul'tveiserasistentesã.corrcsão.

Antigamente só havia fibras naturais

A procura de indumentária apropriada, o

homem tirou proveito das fibras neturals à

disposição. Ui, alg:>dl!:o. linho 8 Sida eram

e .eão indispensáveis, porém, não baetevem
parasuprirascrescenteso.«Cessidades.

Hoje a e�pecta()va de vida é de 70 anos!

!�nt�sda��!ch:;te:r:Zta�un:� O:u�7r�di�a�
combate às infecções e cõres e na ccnser.

vação da saúde. Muitos produtos farmacáu
ticcs da Hoechst tornaram-se marcos mile
nários da terapêutica mo�erna.

Os adubos aumentam as colheitas
Plantas agrícolas de alta qualidade depaupe
ram o solo de importantes substâncias nu

trientes. Os adubos minerais restabelecem
o antigo equilíbrio natural. Em todo O mun

do, os adubos e filossanitárlos Hoechsl
tornam posslveis maiores rendimentos na

agricultura.

Fibras com nOvaS proprledade�
As fibras sintéticas s10 o resultado de ten
tativat de uma nova coordenação dos ele
mentos estruturais da netoreaa. O qulmicc
conferiu a estas fibras propriedades novas,

que tomam em devida ccntn os. desejos do
homem moderno. As fibMS elntétlcea cone

tituem um valioso comptementc às fibMs
naturais.

Em 1863 foram fundadas as fábricas Farbwerke
Hoechst. Nos últimos 100 anos - graças à indús
tria quimica - a vida dos homens tornou-se mais
fácil e mais digna de ser vivida. E mais ainda,
hoje a nossa vida é mais longa, o solo nos ofe
rece ricas colheitas, as nossas moradias são
mais acolhedoras e a nos,sa vestimenta é su

perior à de então. Rumo a êste progresso, a

HOECHST também co'operou com a sua parte.

FARBWERKE HOECH;n AG" VORMALS MEISTER LUCIUS & BRONINCl_ FRANKFURT CM) _ HOECHST. ALEMANHA
RQpresentanles:
HOECHST DO BRASIL aUIMICA E FARMAC�UTICA S. A.
São Peulo : Rua Bráulio Gomes, 36 - Caixa Postal 6280
fiLIAIS, ftIO.BELÉM.MANAUS.FORTALfZA.RECIfE. B.MORlZ rE.�lzDEfOAA CURITlBA..I!!-Ufl!_fNAY.p"AlEGAE

---T-_......1II4.......J-� � H

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"O ESTADO". O mois antigo. diário de S'rnfn Catarina
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A produção do ácido su- FONGRA para a produção
ürrtco do amoníaco, como química, representam ínves

case de' adubos nítrogena- ttmentc considerável no

dos, a fabricação snneuca Brasil. E, graças à conrtan.

0.0 "Indigo" (1900) e uma ça inabalável depositada no

eariedade de pigmentes, progresso brasileiro, a Farb.

'Anthrasol" (R), "Remaz.n" werke Hoechst AG., além

(R) e corantes "Iudeucmc.," dos investimentos já feitos

(R), apresentou ímporta-ites nas instalações da Hcechst

resultados para as i)3Squ1'>::,S do Brru::i1 e Fongra, ainda

,da Hoechst, cujos lucros a- presta apôfo financeiro pa

nuaís, em grande parte, [(.I. ra a ampliação da produção
ram investidos em novo e local. 1.300 pessoas, das

.mporrante terreno de rccn- quais fl5% brasileiros, encon

cação, qual seja, c ces fi· tram hoje trabalho na pro

'�l"f.s sintéticas e do ptésti- dunâo e ve-ida dos produtos
co.Ymnortantes resuttad s "

_

provenientes dêsaes esfolo

",-,J, ro.um uS produtos Mo

wunn ü'Otymjtm.:dat) -

matcria-prima COI.l mil poso
.sibifídades de aplicação n s

ramos de Untas, adesivos e

outros se.I<r.;.Il:..nl'::i. :�.;t.l

matería-prur.u nao é hoje
.abrâcacla somente
Hoechst mas, também, c,n

6 outras ind',sL�if'5 no ex-c

-íor. Outros importantes re

sultad,x, ue:-;';lJ. ,-(!'.t,,, ";'L�:

"Hostalen", polietileno de

baixa pressão e plástico "00,

líetíjeno de variadas apU·ca.
cõee, bem como a fibra (II:

'vI'revtra", cujus
ótimas qualidades justtfí
cam sua grande procura 1":0

mercado têxtil alemão.

.t-'v_ meio da fabricação do

celofane, na antiga réortca

de Kalle, comeu-se 3

Hoechst uma das ernprés ....s

pioneiras do envoltório

transparente e, amplíandn a

sua fabricação de plástico,
pôde neste setor fazer [ús
as grandes exigências do

moderno mercado.
Contando com aproxima·

damente 56.000 colaborado·
Griesheim, assim como, em

res, um movimento de ven.

Marburg, a Behringwerke. das de USS 850.000.000,00 e
Gerstho[en e Knapsack per· uma r€serva de fundo mo

estreitamente netário de aproximadamen.

No campo da medicina, a ��:��a�:s �:������:sa q�: te US,'; 30.000.000,00, que são RUA 14, DE JULHO 953 - I:.str·e'ito saida da ponte

�a�;c(����)n� �eu�r;����ca�: matéria·prima. Desta ma. �p�!�a��:e:�l�i%::tt: eP;::" j�;mm2�gue para C{lqueiros. Casa e terrena cOm

nestéslco loca!; "Suprav�.
neira, j� es�ava traçado,. no quisas, s�us representantes

rin" (1904) _ o pr,imeiro
t�m,�'"' t t I. �,orgamza. em aproximadamente 100 RUA FRONTINO C: PIRES N.o 32 - Cosa de mad�i�

hormôniO'·' Sibtétieo e "Slll. %��{o���o�;�!���\{��; â����:!t;A���o�: ra pagamentO porte à v,ist;JJ"eslo o combinar.

varsa!l" - o primeiro qui=" traÇão da 1� G. em 1951) co· ,!tE HbEGHsT AG. tERRENOS' ,

��02tle;a�e�ti���al��s��:I�a�: mo emprêsa independente As instalações da HOE· AV. 03MAR CUNHA quase esquino com a Av. Rio

difundido no Brasil; .. Ra..... :�ec�lS�o:;., ��!��w�:: �:�� ia::�:l��:a:ra:�o� Brp.nco. Terreno de 296,40 m2 por préço de cr$

��o��'3�!=��ra�d� :i�::::� _t_"_L C'_US_&_B_rlln_�_',__ �03�����0,00 a visto, Apenas eftará o venda nestes

�sses silo, apenas, alguns
dos importantes marcos imo

plantado s no desenvolvf.

HOJE O CASAMENTp DE HELENA DA SilVA tiOESCHl

I

COMENTOU
o. confrade Roberto Silvo do "Diá'!

rio de Notícias", que Miss- Guanabara

\p.
.

!#!MAl y;....
-' não merecia a terceira classificação ,;

MISS SANTA CATARINA _ Olçc que Miss Ria GrQnde do Sul e Miss

Mussi, com o traje "Típico", que apre: Po.ran� foram bem escolhidas n.os �ois
sentou no desfile no. Maracanãzinho no primeiros lugares, ach-ou que Mlss Ser-

Concurso de Miss Brasil. gipe, merecia o terceira colocação.
Eu daqui cn.es do ccecursc de Mis,;,

UM GRANDE Brasil afirmei que Miss Guanabara

acontecimento social se registrará estado entre as três pr ,meiras, o que
hoje. na "Flortacop", com o. cosamen- acontecerá todos os anos. Uma suçes

to da srtc. Helena do Silva Hoeschl, tão, para a direção do Concurso O Jll

com o Dr. Cacildo de Andrade Xavier ri deveria ser formado por pessoas de

às dezessete horas no Capela do Divi- vários Estados da Federação. Os esta

no "Espírito Sento". Apôs o Ato Reli- dos enviam suas representantes mas

gioso os convidados serão rccepciona- merecem o indicação, de um represt>n

dos no Lira TC, com Serviços do Sr. �ante no Juri, que escolhe as oito fina-

Eduardo Rosa. listas 1)0 c-omentado COr,cursc, de bealc
.

za da mulher brasilerra. t bom letll-

SEGUIRÁ brar 'que com esta :,�ró a terceira vez

amanhã, para Roma, ,o Presidente que uma carioca vai à Londres, cc,n,;e

João Goulart que assistirá no Vatica- cutivamente. Santa Catarina é o E5-

no. à CerimÔnia de CiJ,r,oaçõa do Papa todo mais prejudicado no referido Con

Paulo VI . ..Kennedy e De Gaulle, esto- CU!SO,

�oomP;:t�n!':�:i��m ac���et����"MtJrf.o .• , .. "'; �
en:re os três presidentes "l feliz Q iniCiativa d.:l $ecre_ário da U.

Fazenda Dr. Eugênio Doim Vieira erTl

PRAÇA promcver o l° Seminario Fisc::.1 de SC

"Governador Celso Ramoo", vai <;€-: As reuniões· que estão acontecendo �o

construído no desmonte do mor'9 Edifício das Diret<>rias e as Ccnferên

prÓximo a'Ponte "H. L." Projeto. d" cias no Salão Nobre da Feculdode de

vereader lucio Freito9.' Direito, cem gente de elevad::: conheci-
mento em assuntos fozenda.ios, ter."!

EM prepacicnado me.:nentos provei _.cs6s

continuação a() programa de Confe- aos que fazem parte do qu�Jrd Fiscal,

r�nci�s do l° Se,:,inário Fiscal, :1',,1.::1- do Fazer,da Estae'tal.

ra hOJe. o Dr, Alcides Abreu, Presido

t&ido.
Bano.-, de Desenvolvimento Ó

E odo de Se- No Salão Nobre da F("'·
c dade de Direit-o, às 20 horas.

"COCKTAIL"

he,je. às 17,30 hs', na Dipronal ofe·
}ecido oOs'partiCipar..es. do 1° Seminá
rio Fiscal.

U A SECRETARIA

11' de Turismo (Guanabara) � o Jockey
, Club preme.verõo vinte e dois bailt's

ncs vesperas d-::s "Swepstoke" -

G:1nde Prêmio BrClsil, em agôsto prr-

DA. BETY

Cav::lcanti, cem o seu Salão. de BE
leza, no !n�tituto "Três-Joly" est'l
bem oporelhada otendend:J os dam<Js
e srtas d, scc'edade flr,·ianoDoli.ana,
com p\"�dut0S de Elizabeth Arden.

MUSICAL

DE ROMA

chegam, notícias de que todos os

Ho.ets da "Cidade Eterno" já estõo
lotados com delegaçães ccróiícos de
todo' o mundo, que assistirão à Coroa

çõo do Papa Paulo VI, próximo domin

go às 1"8 horas.

"BOTA-FORA"
de despedido do vida de solteiro do

Acadêmico Paulo da Costa Ramos vai
acontecer promovido por um gruPo de

amigos chefiodos pelos Srs: Hélio. do
Silva Hosscbl e José Hermínio Doux.
Contorme divulguei Paulo do Costa

Ramos, vc! casar com a srta. Arlete
Mendes no próximo dia 18 de Julhe
na Igreja do Divino Esoírito San,o e os
convidados serão recepcícocdos na

Querência PalaCe Hotel'
DA. ClZETE
Ramos Vva. do sauooso Senador

Nereu Ramos, encontre-se nesta Ca
pital, visitando seus' fami,\ares. Estó
hcspedada na residência do casal Dr.
Nereu Ramos (Mariazi.lha) Filho

_ 'Antiga gravura da fábrica em arredores de Frark

cor» cinco colaboradores,
os químloos Lucíus e BrÜ·

nin.g mais ,o comer�laD.te
Meíster, fundaram na ped
trias quimicas-rarmaceua
de 1363, o alicerce de urna

das mais renomadas índus

trias químicao-Iarmacêutí
nas desta atualidade. Desde

então, as pesquisas científl
cas, em Hoechst, foram atrt
bnidos privilégios especials.
Deste modo, Hoechst ve:n.

desde então, cooperando am

piamente para o prog::asso
dos m&is varí9.dos setOres
da ci'�ncia, em benefício da

humanidade.

menta da medicina.

Me1.icamentos, corantes e

ácidos, integram os setÓres

de fabricação de maior imo

portância da Farbwerk:e

Hoechst, durante 8 época du

EM JOINVILLE
estó o·rr.qramodo os 4°s Jogos Aber

tes' de SC de agôsto o setembro próxi
mo. No mesma C'cClsião serão inauaU
rodas t) 3° Feira de Amestras, [xoo,<;i� Candída· Judite Vieira Lemos, Miss
rãr:: Fi1otélic:J Exposição no Muscu "Doçura", eleita no Clube "14 de Ju
Nacirmol ,-1 .. Colonizaçã� e Expos-ição nho" de Lages, na festa que elegeu as

�as. du:-� Gorebs Radar de 1963.
�mr........ ,._.. ,._.;c.... ,:K!S3.,�.__5��.3.���;:��

PARA tll\! BOl\'!. PA�<';A Tr-'1\1PO COJ\l SUA FA'WfL!A �- REUNIflES SOCIA1S
,

DtiN(�\NT�S COQUETEIS - Fr.:STAS DR ANIVERS,íRIOS - CHA

DANÇANTES - ETC.

A"III!'R TF.RREO no 'tOYAL HOTEl> - Te!. 2.)1) (P'lrt'l,"ial

BAR
ÊTEN-KEY

perda de grandes mercados

estrangeiros, para indústria
ue tunas, 10,",0 após a h.

guerra mundial, ou seja, em

uns de HJ2a, quando roraru

I'tlUiUUeS nas "1. G. s'ame-

nlndu.stríe", as meteres 1:1.·

duscrtas químicas da Ale-

manha. Nos ramos desta ar

ganízação, assumiu também
a Hoecnst a direção das ré

erices situadas nas imedia

ções de Frankfurt, ou se

Jam: Kalle, Offenbach e

RU-MARCAS E PATENTES

Agenle Oficial da Propriedade Induslrial
'tIlUt.!ltru ae mareM, patente. d.e mvençao, nome, co

.",zTC(CjS, titulas ":e e8tabeleC17>i-ento, Inslgnias, jrrues «.

propagand.a 6 maTca.o d.e iI!lX1Jortaçao

Rua Tenente SilveIra, 29 - 10 andar -

SALA 8 - (ALTOS DA CASA HAtq, _ FLORIANO'
POLIS -- CAIXA POSTAL. 97 __ FONE 3912.

Dra. IARA ODltA NOCETI AMMON
CIRURGIA DENTISTA

Atende senhoras- e crianças.
Metodo psicológiCo. moderno-espel..ializodo para crian

ças
AI to rotação.
Apl,caçoo IOplca de tluor.
Att:fllJt: :oOOll:fl.1:: cvm hora marcada das 8 as 12 horas
e u<t.:.' I:' m, 11:1 hura!>.
k Uu �av J urge, JU

ALUGA-SE QUARTOS
RUA ESTEVES JUNIOR, 34

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
LI rN:;,I;IUI0 UI: \UJOMA� '(ALiGI comunlC�

�(j����: �r�nt����a:�� qU�EJa é��Oy����ç��� ��;
INllLES paro quai.squer de.. tres EstágiOS, oterecen..;o
horanOIl adequados nos periooos da manhÔ

.•
tar(le e

TE:\T-KEY é <, m<Ín!lina
dc somar que oferce:: ex

cepcional comodida<.lc de
operação, graças ao seu

tcclado balanceado, cxclll
si\·o. Dcntre outr;rs cara-

ctcrísticas, a TEN-I'-EY OutrOSSim, comunica (lOS ulunos vigentes que o

dá saldo positivu c llC'gati_ r�lnlCIO (las (luJa:;, st:ra no 'semana em curso, obede-
\'0 (cm \'crmclho), soma c�ndo aos- hora TIOS Já estabelecidOS.
até bilhõcs c tem cspacc- Ivlelhores mtormações n<' Secretaria do Instrtu-

jamellto automático para to n\t horário das 9 às 1 I horas e dos 15 às 20 45
o corte do papel.. ho'ras, de :<egundo à sexta feira e aOS sábados �(lS

� 9 às 10,30 horas.
•

� Florian6pols, 4 de tevereiro de 1963
Burroughs \. � rt'l A DIREÇÃO

do Brasil S.A•• ;/J _

Concessionários

LOJAS PEREIRA CASA -- VENDE-SE

da Fongra e Hoechst do

Brasil.

Pela considerável aplteu
cão dos resultados e pesquí
sas cientificas da s'arower

ke Hc.echstlAlemanha, na

produção nacional (Frigen,
Mowilith, Pigmentos, Medí
camentos. Produtos auxilie

res, etc.j Hoechst também

presta uma importante e

tangível cont.ribuição para o

desenvolvimento da econo

mia nacional e, consequente
mente, para o progresso SO°

cial!

APARTA�ENTO - Centro --- 3 quartos e demaIs
dependencios - prort.o para morar.
CASA�
PALACETE - RUA NEREU RAMOS N·O 26
Ve",dt-�e em único cpor tuntdade no centro da Cidade
construido em terreno de 22 metros. cve fren.e por 40
de tundas. Contendo na parte térrea - amplo hall de

ent.r::lda - 2 selos - escritório - quarto - copa _

cop�ha - di,�pensa -:- quarto de empregado e res

pectivo banheira. Em cimo 5 dcrrnltórios - banheiro
social e amplo terraço. Fora garagem e dePósito.

RUA TIRADENTES esquina com a Av H, luz - J
qucrtos demais dependências.

•

RUA CONSELHEIRo MAFRA - Duas ccsos n. 109
e 1 11. ótima cportunrdade.

RUA TOBIAS BARRETO - ESTREITO - Confortá
vel c�sa de material perto da proip

COQUEI ROS - Rua São Cristovão 80 lado da Igreja
Casa de 4 quar_os - 3 solas - COzinha - terreno

de 11·550 m2

I

COQUEIROS - Rua Juco ao Loide, lote bem situado.

RUA ARISTIDES LOBO N.o 8 FUNDOS junto ao
Hospital Nereu Ramos terrenO próprio parê ser lotea
do, area de 10.000 mi - Preço convidativo.

RUA ESTEVES JUNIOR - Magnífico l-ote para res1i' ,
dência de padrãO fino.

,

JARDIM ATLANTICO - 1 magnífico lote bem pertd
do astalto.

RUA MOURA - 3 lotes.

RUA EDUARDO DIAS (MAYKOT) -- I 10'.,

NEGÓCIO DE OCA$IÃO
Vendem-se paro liQuidar 6 máquinas de cos

tura dos- afamados marcas OLlMPIA e 3 CRO�LEY.
Prêço: Cr$ 30 000,00 cada. Tralar coI;T'I luiz OU

Jorge. Período' do manhã. Ruo Alvarn de Carvalho
64 Fone '2357. À tarde pelo fone 2680·

•

30--6--63'

soda Tcáuslica;

CRISTALIZADA EM ESCAMA,

FABRICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA' VEZ

CIA. ,LETRO QUíMICA FLUMINENSE'
, \

- Embalagem Industrial:
SOCO, muhifolhas (Papel e Pló,tico) de 50 Quitos

Embalagem Domé$tica:
CQixas de papelão com 24 pacol6s pl6dicoI de 1 1/2 :b

17x27

Repre�entanteJ para os

Eslados de Santa Clltorina e Pafonó

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

VOCE GANHA
-,

O PRESENTE
l'tO

ANIVERSÁRIO
c4�

a consagrada preferência do público da capital

- um rádio

PHII.CC

(carta patente 180 _ lar-feliz)

"crosluxtl 5 gavetas

Cada compra de cr$ 3.000,00 à vista ou cr$ 6.000,00 a prazo em

qualquer loja d'A Modelar dá direito a um cupão que ooricorre a

êstes prêmios pela loteria federal

de 10 de agôsto próximo

Basta comprar e você ganha o
presente no 39.0 aniversário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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48 ANOS DE LABUTA CONSTANTI EM

PROL D. SANTA CATARINA NO

<"TOR DO; ESPORTES

p

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES " GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA
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em todo continente ernertcs

no. Assim é que, já em .

19::6, o e.ccn de Clilbe Náu

tico Bíncbuelo e mais o

Squif do Clube Nautícc'Pran
cisco Martíneljí, naq�cla Q

cesíâc, em competição de

caráter nacional fêz tremu
lar pela vez primeira, I'lD

mastro da vitoria,· o. pav.
lhão barriga-verde, ficando,
assim, a poderosa guarnição

s riachuelina, com o díretto
de representar nossa pátria
nas Olimpíadas realizadas

naquête mesmo ano, na ".-

e"'l8 lemanha.
Conforme o determinado,

seguimos, melhor prepare
dos, física e tecnicamente

no afã de uma bela aprese-i
tacão.
No entanto, para espante

de todos os catar-ínenses,
não participamos devido ii.

mentandeue falha. clubtstí
CD. caótica, dos cartolas 1:1

o C. B. D. que nos substituí
ram por uma bisonha e'!\'U'

nícão mista de vasco-sta

a meneo. que .nem stquer se

classificou cara as finais.

neooís disso, como água
"1 na re-vere, o remo em San

ta C::\tn�a. aos poucos vot
j()'l nU'l<;i à f!��?"<'I. zéro, es·

oi''1I'irll'l. desore?ado.

Quando em 1950, com a o-

ficiali28ção da Federação A·

quâtlca de Santa Catarina,
abriram-se novos horizontes

para nossas cores.

Desta feita, durante 6 '1'

nos, coube ao glorioso "Aldo

Luz" com suas famosas guar
ni9Ões de a/cem .e oito gi.
gante, com af1ntdactes de re

tumbap.tes vi,tóJ;las em cor-r

petí-ões nacionais e interna

cionais, as mais elogiosas
manchetes de tôda a ímpran
sa rtwcíonal.
E até hoje nos mantive

mos fortes, apesar dos pesa

res, quando aínda temos ví

vo em nossas mentes os

magnUicos feitos do Iabu
toso "oito" do Martlnelli,
campeão catarlnense, brast

leiro, e vtce-soi-amenceno

e Pan-Amerlcauo.

Inegàvelmente o remo

constitui a maior glória do

esporte catarínense, e para
não perecermos. através dês
ta págína aupli ..amos aos

Altipotentes que nos auxilio

em, caso contrário teremos

forçosamente de fechar as

portas dos nossos clubes de

Voltaremos ao assunto,
P"f'I,:;t,"IlflrlO a mtsérta em que
vivem nossos clubes de R,.1.
nu>"

OR1LOO USBÕ/\

I
Segundo estotn08 informados poderá haver, OU

Iestará havendo a estas horas umà reuniãO! dos oito
clubes da Divisão Principal Citadina. com o Deporta
menta de Futebol do F.C.F, tendente o modificar o ar

dem dos jogos que a tabela do Campec:nato regional
I apresenta, fazend� com que o prldc�pal encontro de
cerda roelada seja efetuada num domingo ou por outro
Iodo, fazem C,," que os jogos que no turno' foram efe
tuodos nos sábados fiquem para domingo e vice-ver

sa, eVitando-se. assim, certos aborrecimentos poro os

clubeS'e melhores arrecadações
Fala-se também, no elabo;ação de uma no'lO to

bete, .egundo a qual. os jogos as rcdadas os me1hOTes
colocados ficariam para as rodadas finais de maneiro
que a úli-ima peleja disputado entre Avaí' e Figueire"
se, lide r e vice' líder. respectivamente.

RODADA SALONISTA TEVE COMO
VENCEDORES PAULA RAMOS E

BOCAIUVA
No prélio principal da roo

dada tivemos Paula Ramos
e Clube Doze.

o antecedentes do match
faziam com que progecsu
ca-se o duéio entre as duas

representações como das

mais importantes. O Doze e

ra lider com 2 p.p. seguido
do Paula Ramos que sorna

va 4 p.p, Uma derrota ao Do

ze, diminuiria apenas a chan

ce dos dozistas surgtrern
com maiores possibihdades
de sagrarem-se campeões
da. temporada. Já ao Paula

Ramos, uma derrota o afas

taria completamente do tí

tulo da temporada, fícand-r

entre Caravana e Doze a co'!'

rida pelo cobiçado do Iau
rél.

Com estas perspectivas, o

encontro foi realizado.
As primeiras manobras

pertenceram aos pnulaíncs
que conseguiram abrir '1

contagem por intermédio de

Lauri, contra, ao atrasar u

ma jogada para o arqueiro.
Neste lance, falhou o go·

leiro Marco.

Com êste gol o Paula R!).·

mos prosseguiu mais ativo
e bem bloqueado na ãrcn,
com o arqueiro lançando bo
las em profundidade, apro·
veitando os deslocamentos
de Maurilio e Manoel, para
as finalizações de qualque ..

distancia.

EXPRESSO IOlNV11 FNÇE l1DA
MATR I Z, JOINVI LLE

AVENID' Gn-ULIO VARG'S 129S
FONES N°s 2431 f' 2432"
FILIAL' FLORIANóPOLIS

RUA ALVAD" r)C rAD\l6,LHO 12
FONE N° 3677

"

"Comuntca ao comércio, tndustrío e 00 públícc
em geral Que os seus serviços de transportes de ....cor·

çcs mudanças, bagagens e encomendas entre Join

vile e Ftoríonóoohs e vice-verse esté sendo fetn
com a reqularfdrtde de três o quatro viagens- sema

nais, em caminhões próprios.
Comunica outrossim que montem linho requ

lar para o Estado do Paraná, São Paulo Guanabara
Estado da Rio e RIo Grande do Sul e QUe trabalha
em Conexão com Ereprêse de alto conceito paro tôdcs
os praças- do Nordeste Brasileiro-

Aceita ainda o transporte d02 mudanças e bo

qaqens para todo o temtõrto brasileiro e o faz. or

caminhões próprios com carroceria blindado.

podem falhar

quanto
a precisão

@) TISSOTOODo.D�
,oMEGA _ P.oduta do Soo:'jêj�'Su; .. " paur 11'nd .... t,ôe ti

TAÇA
"EFICIEN<IA"
Somados os pontos obtt

dos pelos clubes no torneie
e campeonato de profissio
nais e campeonato de jwe
nís, passou a ser a seguinte
a colocação da Taça "Efici·
éncía":

I" lugar - Avai, com 71

pontos
2" lugar - Figueirense, 52

pontos
3" lugar - Postal 'I'elegrá

fico, 49 pontos
4" lugar - Paula Ramos,

33 ponots
5" lugar - São Paulo, 31

pontos
6" lagar Atlético, 30 pon

to,
7" lugar Tamandaré, 24-

pontos
8" Jugat ..,....-_.Guar�ní, U pon

tos.
�

Uma co::;o sito. à rua Duarte Schutel, na 50
cOm duns frentes. trator no mesma

•

"28/6/63

'iA VENnE-�E

"�o

t-Iomeftl em poslOS de responsabilidade .. tlomens que
exercem funções.chove .. sobem o quonlo valem o

segurança e a precisão. São homens que confiam em

Tissol Mililor AulomÓtico. Há mais de 100 anos. o

robustez e precisõo de Tissol sôo reconhectdas em lodo

o mundo. Protegido conlra choques, trepidações.
poeira. rissol é fabricado com perfeiçõo olé CIO

milésimo de milímetro. É antimagnético e 'em corda

Inquebróvel. Eis por que homens olivas e decididos,
cama você, exigem rissol Militar Automático, 10nlO no

madêlo convencional como no VIstoso "Visodole",
que marco no mOsfrador O dia do mês.
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A questõo é delicado po.r de mais.
Um rumcroso coso' que enyolve o Dr·. TOurinho,

do América F.C e o árbitro. José Gomes Sobrinho
rolo pela justiça: muito embora tenho o árbitro vcr�
cidc:, em tedas as ocasiões.

Os médicos·, con,udo teimam e 16gicamente t'=!�
marõo em adentrar a concho sem Permissõo do árbi·
tro, po,r julgarem ser esta a missõo que lhes compete
por julgarem que como médiços é dever humanitário
atender o um doente por julgarem que está acima da Na partida preliminar ti·

�e�s:;�a��i��;1�a��i :::nat��ed�����S faCulta atender la�do; :r�caiuva e Carava·

Lógico. Ser médico é funçõo bastante elevada. O coteio chamava a aten·

E tedos nós os respeitamos, pois a simples entroda de CONTo NA '1a PÁG.
um médico no cancha poderá, muitas vezes salvar Um
a vida, ou evitar mal maior, já qUe de sã consciência,
nõo deve o árbitrO arrastar um atleta que coi para fe
ro do campo., pois poderá o mesmo estar com um mem
bro fraturado ou meio fraturado e a situação entõo
será mais delicada.

Mos, resto perguntar: E a simulação? Quem vai
adivirhar se o atleta está ou nõo foze�do cêra e gü-
nhando tempo? A resposta é que um médico um ho. LÁs VEGAS ,26 CUP) -

mem que se formo, nõo poderio nem deveriô jomais Sorridente e animado, Floyd
admitir que um atleta de suo equipe simulasse doen- Patterson chegou sábado a

ça ou acidente. engonando público, árbitro e a êle Las Vegas e predisse que

prÓprio. talvez surpreenderá todo o

� ridículo, mos é verdade, qUe existem médicos :��d��;CS:�:::!:O��:
�u:ai����;:n��:�os:7nOS����:r :�a, �:�. j�n!r��� dial d� Pesos Pesados con·

combinada antes do jôgo e. inclusive, o que é mais �:�:onny Liston, a 22 d�

vergon�oso, levandO o médico recados poro o joga· Trata-se da luta de reVA.n.

1:�:���o.e�e ,��.:�a ;���:�?,� de médico para ttans· che do combate de setembro

P. r isso toma-se grave Q problema! o árbitro cum �!��:' �:nq��:�o,o t����
p::indo a lei; .0 médic� cumprirdo, suo missão, mas dois minutos' e -seis segun

� �a:e ::,jô�o>dUVida, o leI maio; elev@i;!a é oquela oue
_ �os depois '4,i). iniciada fi lu-

.;mii1!:��::d!�_'_ . :...:ll4<t,:�,<!. ! '�.g'$,;·�It;<M( ."
-

: � rolando de .codei'fa 0.0

i� pdo�_
Rio (Gilberto Nahas • Cortesia da Cruzeiro do

Sul) - No recém findo Co.ngresso de Arbi�ragens,
uma questão qUe mereceu geral otençõo dos árbitro,>
foi a que se refere aos médicos, que prestam servicos
aos clubes, e continuamente vêm transgredindo 'os
leis entrando na campo de lõgl) sem autorização do
árbitro.

À primeiro vis:a poderá parecer fácil o questõo
haja vistO a lei qUe determino qUe o árbitw é a out.xi
dade má'xima dentro do campo.

Contudo, não devemos eSquecer que foge a alça
da do árbitro de futebol, embora conheça superficial
mente primeiros socorros 'sober Se um atleta está ou

nõo cantudido e devo ou· nõo receber soco.rros méd:-
00,

Com isso a defesa doetstn

passou a se atrapalhar pois
descuidava-se em. demasia

do miolo, deixando ai um

corredor enorme para a pe

netraçâo.
Maurllio, ao ser servida

em profundidade pelo m:u

lo, passou por ClaudJo na

corrida e ao pressentir a

saída do arqueiro Marco, a

tirou sem apetacão.
Delira a-torcida paulatn l

e o jãgo começa a "pegar
fogo".
Begtstra-se a seguir duas

faltas esstnarndas pelo ã-.

bitro contra o Paula R-amos,
cometida por Cabrera que
absolutamente não vimos.

O Doze passa então a >o'X·

plorar o individualismo de
Miltinho, tentando com isso
criar embaraços no sistema

defensivo do tricolor que a

té então mantinha-se rtrm '.

Mas, o tempo se esgoto-r
o marcador permaneceu em

2 x O.
Para a etapa complemen

tar quando se esperava uma

reação dozista. surge o Pau
la Ramos como senhor da st

tuação e demonstrando alto

padrão técnico conseguiu
aumentar para 4 x 1, a con

tagem que foi a linal dês!!>
match onde duas autêntictl;;
fôrças do salonismo catari�
nense estiveram em ação
proporcionando magnifica ..

jogadas para a platéia.
O Paula Ramos formou

com: Marcos; Cabrera e 1:ri
co; Manuel (Borges) e M'lu,
TÍlia.
O Doze de AgOsto com:

Marco (Laércio); Claudio lo

Lauri; MeUm e MUtinho.

Goleadores: Maurilio 2,
Borges e Lauri, contra, mar
caram para o tricolor da es·

treJa solitária enquanto Lau·

ri, diminuiu para os dozi.,·
tas.

Arbitra�em de João Bati�·
ta R01rigues (ZÓ) com ]:lo>n

trabalho e renda de CrS.
3.700,00.
Com uma rodada de clás·

sicos, prosseguiu na nOile
de ontem, no �stádio Santa

Catarina, o campeonato no.

rianó!)olitano de futebol de
salão.
Nesta onortunidade dois

líderes joe:avam grandes
cartada enQuanto Que o Pllll.
la Ramos teria que vencer

pois sa perdesse. suas aSDir3
cões de S'le'l'Slr·se Bi.Ca!1�.
Deão da cidade, cairiam PQr
terra.

Por sua vez l' BoC'ahl"'l
também teria cue venr:t'r

pois uma derrota o affi:<;t_,·
ria definitiv<lmf!nte do titu·
lo.

CONFrÂNTE='
ROYD
PAmRSON

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Máquinas para servíees rodoviários
pt: e construções de açudes
�
1 ������to�U����;g�:O����:�=;A . *;:'"

2
M<Jtonivelaaora 'MALVES
de fa"<Jcaçao naclon�l, apro�adll pelo GEIMAR. DNER e DAER

3 Lârmnas Angll!dozer e 8ulldoza. para tral0re� de esteiras ou pneus
4 Carregadores Frontais para tratores de eSleiras ou pneus
5 Seml-Scrapers de comando Ilidráulico

OISTRIBUrDOR€S

:;::·.�oo::'·;:"�:,:::::: TORRES S.A.
AV. JULIO D� (ASTllHOS, 32o-pOIiro Alf.GR[· flUAIS [101 PUOW' (4I,WRETE

RODADA SAlONISJA lfVf COM
��_!�ir;�����tâ!-
vana se vencesse esperarto
pela. derrota do Doze para
então aermanecer ísclada
na ponta da tabela, com

chances de ar-rebatar o tr
tulo de posse do Paula R�t-

o Booaiuva, jogava sua

cartada 11m!.l pois um tro

peço a mais, suas aspirá
ções de pelo menos conquis
tar o více campeonato, esta
riam perdidas.
Ãssim o prélio foi inicia

do e se desenvolvendo den
tro de grande cornbutivídn
de com o Caravana do ,I,r

nutos da primeira etapa
quand-r o árbitro assinalou
uma penalidade máxima co

metida por Adalberto e con

vertida por César.

Com 2 x 1, no marcador
terminou a prtmaíra fase.

Para :l fase complementar o
panorama da partida não se

modificou, pois o BocaiU\�
manteve-se firme na reta

guarda enquanto o Carava
na lufava com 'tõdas as fôr
ças para chegar ao empate
que afinal não veio. Vitória
até certo ponto ju-sta r_;.")

quinteto boquense que as

sim continua a aspirar urna

boa cotocecão.
dando a impressão de que •

�'?fi;venceria fácil o seu antago- Detalhes técnicos:
nista pols Gotntéhúli, logo
nas primeiras manobras -t

brtu a contagem. O aoceb..
va que jogava sem seus gfM1
-des astros, tutcve bre.n
mente e com o passar do

tempo uemonstravc que v(1-

dería caro a vitória.

AcácIa, bloqueava bem J

miolo Ge sua área. despontan
do CO!JlO figura das mais
destacadas nascendo de
pés o tento de empate.
Com 1 xl, no marcador o

Bocaiú\'a passou a joga.
mais c,�sembaraçado enqufln
to o Cflra\'ana do Ar, preo
cupa�a.se dcmasiadamentp
com o passar dos minutos,
crentc talves de que, com ()

crente talvez de que, com o

no plllcar voltaria a lhe f:l
vorecer.

Todavia isso nüo neonte
eeu pois o Bacaiúva, a.poia
do nela torcida. lutava em

busca do tento da vitória

que surgiu nos ültimos mi-

Dr. SAN!}rll

MASUPENH�5

Jógo - Caravana do Ar
1 x Bocaiuva 2
Local: Estádio Santa. Ca-

tarina
-

1� tempo: Bocaiúva 2 x 1.

Final: o mesmo placard.
Goleadores: Acácio e Cé

sar para o noceíuve enquan
to Comíchélí marcou o pon
to do clube do escola d�

Aguia.

Quadros:

Bocait.. \'a: Renê; C�sar e

Fernando; Acácio e Enio

(Ceará)
Caravana do Ar: Sobrinho;

Adalberto e Eduardo; Dil

mo. (Dilson) e Comir:hÓ1i.

Arbitra�em de João Batis

ta Rodrigues .Júnior, Zrj,
com iJom trabalho.
Anormalidades: Adalberto

foi desclassificada por jôgo
violento.

CONTo DA 6°_ PÁG.

CHUTRmAO DENTIST ....

Ex-Estagiárlo du Ho,>p'
tal N:lval em Cir�lrgia e O'!
nica de bóeR. ModerníSlilmi.
�on'>ult.Órlo futuram:! -

Cadelra cufóril'a - Alta ro

':acfto.
Rua Brlgadeir" �i;va Paeil,

n. 13 TEllefonf': 3f>fi2 aW aws�1TJI. OOIRASlL
�"Ro\r.AR.A n0 fi'!::"P._A_I<R_. _

Curso Preparatório Continente ..

CURSOS ESPECIAIS
_ EQUipado com móquinas novas.

PARA PROFESSORESI
DE DATlLOORA'flA
AUlAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PREr,INASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

_ Baseado nos mais modf'rnos proce9&OS peda-
gGgicos.

- Dirigido ;leio:
_ PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORA'RIOS: DIURNOS. NOTURNOS
Faço sua inscric;ão à Ruo Dr. Fúlvio Aducd �

90 24 de Moia, 748 - 1. andar.
ESTREITO FOOLIS

BAR - VENDE·SE
À RUA CONSElHMO ,MAfRA, 139

TRATAR NQ LOCAL. ,.,."

J""

Narra, em 1962 em seu impressionante livro
sôbre a Chino, um ex-mêssíonórto chinés:

"NUma de nossas Estações Mi�anárias coe

receu, certo dia. ínesperadcmente, na Escola' Pare
quiol, um funcionório comunista. Esperou que 05

crianças saíssem ao pátio. Entrou. então, no Escola.
orrancou do parede, roo,.OSOmente o Crucífüxo. Jo

Çlando-o 00 pátio, gritou: "Va.mos! Pisem todos na

Cruz!'�
Todos se entreolho1'<lm indeCiSOS! Ninguém .sc

mQveu! Súbito um menininho correu, jogou-se de

joelhos e beijou o Crucifixo. Encorajados, todos ÓS
demais' correram também o buijar (I Cruz.

E o funcionário teve que rettrar-se, envergonho
do. As crianças tinham vencido a fera1

2 _ Certo dia, 00 longo duma estIado. o Conde
de Stotberq deu com um ancião que chorava. O pobre
velho cpeetou as ruínas da suo habitação que Um

incêndio destruíro- E qUeU<QU'""$C "Estou sàsinho", Ti
nha família, jó morrerem todos. "Que desQraçacJo
és" disse o Conde, ao mesmO temo", que lhE'! entre

gava' uma esmolo importante. O onciÕQ: - "o.pra
çado nõo sou! Minha mõ.e ensinou-me 'lu.. no mundo
só há uma descruce verdadeira: o pecado morta.f:

3. - O celebre poeto do India_ Rebtedrenath
TaoC'I1e, externou dcraote sua viagem pe
la Euraoa o veredito: "Se vós, cristãos, vívesseís corno

Cristo tôda a lndíc estoríc aos yOssos pés".
4. _ Falo um ex-chefe comunis-ta - "Se <O COT

P<' Místico de Cristo é bole crucificado- 00", recai sô
bre os comunistas a principal rescoesobtltdode -

disse Hamish Froser, ex-chefe do comun'smc escocês.
Os sC'IdC'dos do Kremlin, qUe marte1flm os cravos, são
os llOentes não do Rússia mos sim da nossa ooatia,
da nosso letorgia. da nosso falta de COT"coem e fideii
dode c Cristo. Quando nós, católicOS, decidirmos C{l�

mo 11 heresia ariana. Em meu hlJmild? entender Fó
timo é o acontecimento mais signifíc�.tívO do séc!J!o .•

O problE'ma e<:1"6 t)06ta: existe o prame?so de que .t1J�
se conelliMó �e fi7ermos o Que nos foi pedido I)Or N ..
Sra· de Fátima: Oracão oe Penitência. Elo Quase'se pôs
de joelhos diante de nós DarO nos suplicar qUe nus

���:s��:o�ódsa�a':_.�:e����:�:�t:��esl:�U;:no�; _;_'�--- _

ou desprezeI' esses groves avisos. Mas quandO o Infel'""
no explodir, não nas queixemOs de que não tínhamos
sidn fll'f'venido..;

" (Voz da Pastor).

MA Cf no. ANJONIO DOMIN60
,IA COLOIIHA

Na Capelo de Santo An..ônio· e Sant M<!Irio
Gorettl no Bairro N· S. das 'Neves, será ' redli:z:oda
nos dias 29 e 30 do corrente, o tradícícnal -testc de
Ser-te Antónia, cem o segulte prcqrama:

Dia 29 ___;_ Sábado às 18 horas início das bar
raaUinMs, às 19 horas- no.vena. As .ia horas, quet
ma do grande fogueira.

Dia 30 - os 9 horas Missa. As 16 horas, pro
císsõc com a') imagens de San,o Antônio e Santa
Maria Gorettt

_
p2f"'correndQ o itinerório do. costume

As 19 horas novena. As 22 horos grande queimo
de fogos de artifício. As barraquirlhas funcionarão
neste dia como. de costume (dia noite),

An es das novenas, seró queimado uma SAl..
VA de 6 tiros.

Completo sortimento de bar.
ONIBUS· Beir-o -de Fatima.

Exemplos'n
Cateauéticos

E AS CRIANÇAS vENCERAM )o FIlIA

GlNA')!O EM 11M ANO
Ao.,ro com ......oif'lres probobi\idades - Foco O

5UO ;nscricôn à Rua Dr Fúlvj<, Aducci, 748 CURSO
- ........ 'TI ... I1=NT(

NÃO TEM

_)
OUEMTEP,1 F TDl

�
No Inverno, FONTOL é a sua segura proteção!

Corte n gripe e os nstriados pala raiz!
Ao primeiro sintoma, tome 1000 FONTOl! V.
sente o febre boixcn ... a dor de cabeça de-
5�parece ... e valia novamente o boa dispa
SIÇÕO! E a seu organismo ob� aquela resis
tência necessário para vencer 0$ mais terríveis
gripes e resfriados!

Tom. o mais efieu � peço fONTOL' Só
FONTOl possui uma combineção de pode
rosos ingredientes, recomend.odos pelos pró
prios. médrccs. Suo ação rápido, completo e

decisivo destrói e evito o desenvolvimento dos
germttns da gripe e resfriados!

Neste inverno' prctejo-se ! Livre-se da gripe e

reatrtedcs num instante -

tO ....

FDNTlJl
Or. Alo.s�

MonquilhoH
CUNICA DEi'lTARlA

tratamento -..!,a.s ateccõe,
ia bóca em adultos ,

crianças pelos métodos eh
nícc e clrurg.co. cccrecee,
de proteses parCiais e to-
taa

-\tende de 2- o 6& feira
das 8 às 12 brras e das 15
as 19 horas ao' sabad0s
pela manhA.
Excluslva.ment� com ho
marcada.
JonsuHorlO Ed1(!clu Ju

!teta - snla' 104 - rua ./t'
ronlm\) Coelho

CINEMAS: CARTAIU DO DIA
- CENTRO - - BAIRROS -

são josé
Claudio Cardinale

Jack. Palance
Leslie Caron

Vittorio de Sica
COM SANGUE SE ESCR.EVE

A HISTORIA
-CinemosCope - Te<lnicOlor _

- Censuro: até 5 an05 _

gloria

rUz
QsSeShs

Tony Curtis
•

Yul 8rynner
Ereonvra Rossi Drago

- em-

TARAS BULBA
PanoVision - EostmonColor
- Censuro: até 14 anos -

Jim Da't(.is

império

Allyson Ha,yes

DESEJO MATAR

- Censura: até 14 anos -

,

às 8 1!2 haras
Jim Davis
Allyscn HEcyes

DESEJO MATAR
- Censura: até 14 anos -

roxy
às 8 hs.

Jardel Filha
Tônia Carrera

Odete Lera
�-

!SS$E 1tICI (!IJr «II <lMO
EastmonColor

- Cens1J.ra: até 5 anos -

rajá
c. '11•.
w..i9It. fIulver
_--

A CNDJSSA � O BANDIOLEIRO

�e'.'Su.rp oh:! -5 anos

.:..
.•

ANJO DA GUARDA

o"

(Escrito pelo pror. de tilme entítulado "Anjo da tinturas, fluidos e outros
"Curas Bl1llicas" ou de "'O \;rilll..l."ua" SI:l.·>! ai,.-e""nwd'J derivados vegetais.
Reino de Deus está Pré xl- ll .... va...ente no Ltuoe 1" rifo! Os doentes pudem ser a

xímo". reove.uoco, situaco a Prece ten�jd;)s antes da exibição•

la ue 1,0..,.e."b,,). nesw ca do filme. Ou dOl)OIS, marcar
Os Anjos da Guarda são' ..,lml. hora para o dia seguinte,

seres ínvís.vets pesos OIn,:8 terça reira, 2 de [ulho, a ser
de pec..dores. Eies sao crLt- O aludido filme é falai.... atendido à rua Cons. Mafra,
turas de Deus paI;8 prOl\�: !,lnl .!-"->!.Hlnnoi (Mexicano - 12-1. Acende-se também, nos

gel' os sêres humanus cnn- '-l.l<8Se ;ortuguês) e é prece- domingos, a domicílio e por
tra doenças, vícios, e outros' moo pur uma pre;18çao só· correspondência; porém pe
males, pertubaçães nervosas bre curas blb.'lCas: (,:0.;.0 03- de-se informar: nome 0'.1
e espirituais. Pois Deus prcr- se na Blblia Sr:..&rada, serâ pseudônImo, enderêço, da.
mete e cumpre, Está escrl- ilustrado como e pOSSlVel. ta de nascimento, altura, pê
to: ':E o Senhor de ti des- pela fé, alcançar curas de 50, cintura, doença ou sln
viarâ tõda a infennidade; qualquer doença ou enCe::- tomos.
'sóbr:! 1 i nào porá nenhuma WIUaUO:1, mesuro que seja eR

das mas doenças dos eglp- 60 grave, como reumati�r.lO Nesta capital, é atendido
cios, que b�m sabes, antes entrevado ou deforma.th·,:, até quarLlÕ. J.elfO 3 de julho,
as porá sôbre todos os que OLOlf,lo.l epiléptico ou outJ:'..1S ils 11 h-s. a rua Con&elheiro
te aborrecerem" (Deut. probJ.::U1D.S sários conscr i.d:afn lU. No mesmo dia,
15)_ nentes ii. saúde e drcuns- sebUiremos de óOlbus da

tânolas espirituaiS. �l,lp!�a "Santu Anjo ela.
A Bfblia Sagrada, tanto no Guard.:'_", que parte às 13

Velho como no Novo Tpsta-
.
Pela apresentação se,á ojesta capital, para Laguna

mento, fala com (requência historiado: as causas e cu· e Tubarão,
sôbre os anjos, como men- ras de doenças. E mostrado

sageiros ou soldados d;! como desde a queda de oe- Em Tubarão é atendido
Deus para agir na missão II cada ce Adão f! Eva, o "9e- no Hot€l May. (Margem Es
favor de "todo aquêle po!;; cada a.trái espÚ'ií.os de &nfe! querela) de 4 a 9' de JUlllv.
que es::uta estas minhas 00.- midades e como seja pos-,;- Em Laguna, no DormhÓ·
lavras e as práticas" (Mat. vel IhJertar-se deles e ser rio "NICE" quarto 7, à rua

7.24). curado e ter boa saúde. _ Barão elo Rio Branco 180, de
11 à 15 dc julho.
Em Roça Grande, na casa

do sr. pet!ro Custódio de

Oliveira, dia 16. de julho.

Os A.pjos da Guarda pro- "O Reino de:Deus esai.

i I
curam sempre, proteger em Próximo", como em tod:..s

tudo inclusive nos proble- os a!1')s procura oferecer
mas de sa.úde, aos pobres, um Natal de F'j-

licidade e Saúde, para isso Exposições radiofónicas
Nas Curas Bfblicas, o an- é preciso, que desde já se- sôbre curas bIbllcas: Rádio

jo da. guarpa, de cada ser ja começado para ampliar J. K. às 15,30 hs na quinta
humano, desempenha uma mais reservas c começar 9 feira, 4 de julho. Rúdio Dilu
fWlÇão impQrtantissima; tratamento de muitos doen- sora de Laguna, às 12,16 hs_
tanto nos casos de doenças 10s pO'lnes que desejam pas- no domigo, dia 14 de julho.
fislcas, como também. ner- snr um Natal CQIIl felicidade Programa "Parada sertane-Ivasas QU de influênda por e saúde, para 'lue possamos ja" (mesma I.tád.i.o) às 17,30
maQS espfritos, que tam- diatr,ibuir aos pobres: me- bs_ quinta (eira, 11 de julho.
bém são conhecIdos por Mo cticamentos, alimentos e

mOniQS, que causam infeli- mais (J que seja de utilidade
cidade de muitas pesoas e pe,nl- a saúde.
põem muitas !amUias na

desgraça.

Outras informações serão
dadas pelo programa a "HfJ
Ia do Despertador" das 6

U mesmo fUme apresenta. às 7,30 hs. da manhã, atra-
o ato de muitas curas de.eh vés das poderosas ondas

Por duas veres nos já loi ferentes casos e 10caUdades." da Rádio Guarujá ..

possfvel aqui em F1.orianópo- Embora Que o fUme se llIm-
lis, exibir O nosso filme, que ta 'mais às curas por ocul- Em próximas edições des
explica a função do anjo da.cliapia .e imposif'§.o ele te diário "O ESTADO", �

:;�: c::oc:: r:::: :!:m�:ec: bi���C1� :e::����cu:r:,�:::
os pedidos e manda 80 a.n- radiapiu e imposição de Todos aqueles quJ dese.la
jo d&. guarda, em sentido mãos, como também em te- rem receber c6pias desta
espiritual, favorecer Da cu- liradiapla, simpatia, maaS8- mensagem, escrevam ao

ta <te cad8. ll880 DAlI ®as gene. e outros métodos bfuli- prof, de curas bfbUcas, rua

com'ba8e b!bHees. coa. inclusive apliea� de Conselheiro Maf"NI.. J24 -

Na noite de se_gunda fai- :vegetais, como banho de florianópolis, - Santa "a
ra, 10 de julho às 20�. o ervas, cataplasmas, chás,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ue o Semin*ário F'is,cal: mplo Sucessô �'l!

Prosseguiu, ontem, o 10

Seminário Fiscal de Santa

Catarina, promovido pelo

Govêmo do Estado através
da. Secretaria da Fazenda.

Pela manhã, de acôrdc

com o programa, realizou

se a conferência do Prof.

Alcides Abreu, versando

Abastecimento de água
Convênio PLAMEG

Dos centros urbanos du

dos como prioritários por
ocasião do levantamento

realizado objetivantlo li

melhoria dos sistemas de
abastecimento de água,
Itajaí e TUbarão, com os

respectivos projetos já con

cluídos e provados. serão
os primeiros beneücíadcs

por esta importante medi
da.

mo de Engenharia Sanita

rio. (DAES), através- de con

vênio.
O plano de reforma apre

sentado pelo DAES e refe
rente aos Serviços de Abus

tecimento de água nos mu

nicípios de Itajaí e Tuba

.rãc, é, pelos melhoramen
I

tos que trará àquelas comu

nas, empreendimento que
vem ao encontro das as

plrações e das necessidades

mais prementes daquelas
dU3$ importantes cidades
catarinenses.

Os .nvest+mentos, desta
cados pelo PLA�mG para
êste setor, foram detegadcs

Departamento Autõno- Além de suprir

ciências atuais, visa, ainda,
projeto, permitir que os re

feridos sistemas de egun
estejam em perfeitas condi

ções para adaptações c am

pliações futuras.
• Com os trabalhe

trão se proceder, na
Tubarão, por multo

as deü-

estarão plenamente Ip:'l'
das nêste setor.

Para as referida: "[15, o

Plano de Metas do oovêmc

Celso Ramos co: ;mirá

com, reepectívam- c 40

milhões para cada munící

pio.

Os problemas da energia
elétrica no

"Os municipios do extre

mo oeste catarinense dis

põe de iluminação etétrtco
apenas nas sédes munici

pais, em sua quase totalí
dade. O Consórcio Inter

municipal de Eletricidade,
constuutco em 1960 por 10

munioípíos da citada re

gião, chamou a si o encaro

go da construção' da Usina
do Rio das Flores, havendo
já recebido, para essa obra.
recursos federais em cêrca
de IDO milhões de cruzei
ros." .1

--"

INEXQUIBILIDADE D<\

OBf\A
É o deputado Humberto

.iR. AFRANIO MELLO
Encontra-se em Florianó

polis o jornalista Afranio

Melol, um dos mais dest:.l
cados homens de imprensa
do nosso país, que dirige o

setor econômico de "O
JORNAL", .do Rio de Jan<"J·
'0.

A presença do ilustre

confrade trouxe grande sa-

usreoão ao jornalistas de
Santa Catarina que tem na

cont.a de um dos seus mt·

Ihores amigos.

"O ESTADO", ao regis
trar o fato, leva ao Jorna
lista Afrar.io Mello votos
de feliz e agradavel perma
nência em nosso meio.

TROMBUDO C�lnRAl ENCAMINHA
SEUS INtE�ESSES' I i;J

Nest.a Capital, o sr. HeÍllz

Schroeder, Prefeito Muni

cipal de Trombudo Cen\{al
fêz contatos do interêsse de
sua administração, assisti-

do pelo deputado ,João Cus
tódio da Luz. O sr. Schro�
der veio a Florianópolis
acompanhado. do indus
trial Willy FaUer.

oeste
Machado, do PSD de São

Miguel do Oeste que assim
se manifesta com relação
ao assunto, e continua:
"Conforme me foi possível
apurar junto à Comissão
de Energia Elétrica, refe

rido órgão técnico do Go

vêrno não considera tal

projeto exequível, econôm..
cámente."

USINA DO RIO CAPE

TINGA

"No Rio Capet:::lga, no

atual municipio de Anchie
ta, existe uma usina peque
na, de propriedade parti
cular. SObre o potencial
hidr09Iétrico ali existente,
há estudos que concluiram

pela possibilidade de ser

construída uma unidade de

2.200 HP."

m��mGIA l'AltA VAIUOS
MUNICU'IOS

"Essa encrgia, pelo me·

nos por alguns anos. seria
suf,ciente para atendc"', as

necessidades dos l'1i.d-

pios de São Miguel Oes-
te, Guaraciaba, A' uieta,
São José do Cedro, (iuaru

já do Sul e Dion' Cer-

queirt\."
Informa aindr>

mentar que após
tactos com o t]

Melro, preside�.' 'I Co
missão de Energ! I ;tricB,
haver solicitado àu:.! Ia au

toridade e conseJ;Uido um

técnico Pílra procedcr es

tudos detalhados no Rio

Capetinga."

PEDIDO DE INfOltMAÇ10
A SPVEFS

O deputado Humberto
Machado solicitou e conse

guiu aprovação unânime dn
Assembléia para um pedido
de iníormações endereçado
à Superintendência do Plu
no de Valorização Econo·
mica da Fronteira Sudoesta
do Pais, em Porto Alegre,
sõbre a importância por
ela concedida ao Consórcio

Intermunicipal de Eletrici

dade; se êste vem cum

prindo regularmente com

suas obrigações decorren
tes do convêniO firmadc;
em que ponto se encon

tram as obras do Rio das

Flores; se além dos valores

entregues, existem eonslg·
nadas em orçamento outras

dotações para o �Ir..1E; ..e

a Divisão Técnica da Su

perintendência alguma vez

levantou dúvidas sôbre a

exequibilidade econômica
de Rio das Flores; se a Su-

sõbre o Plano de Metas do

Govêrno. Esta conferência,
embora entrosada com o

programa do Seminário,
faz parte da programação
de comemoração do 29'

aniversário da Contadoria
Geral do Estado.
Com números e dados, o

Prof. Alcides Abreu, de me

neira objetiva, de uma ví

são do que é o Plano d�
Metas do Govêrno Celso
Ramos e do que está sendo

feito no sentido da recupe-

>O,

A critica ..
'

cação criada
� indústria aontrera pe-
lo corte, de arte da U�i-
minas, da quota de carvão
catarinense, ensejou, na As-

das criancas
•

- Muito. As horas mais

alegres de minha vida são

aquelas que passo junto
das crianças. Delas recebo
muito mais do que dou.
Das críancee sõ recebo mo

tivos para contentamento.
Jamais uma criança me

causou um aborrecimento
ou decepção. A amizade de
las é o meu maior tesou-

'1nrln
s con

Paulo

- É compensador en'::f-

nar para crianças?
- Se é! Então não é

compensador secer-se que
uma criança viveu horas
alegres assistindo um espr-.
escuro nosso? Não é com

pensador verificar que o

nosso nome é benquisto pe
las crianças que participa
ram do nosso espetáculo?

- Sim, Geny, tudo isto ir
muito bonito, mas eu per
gunto quanto a parte fi
nanceira.

- Be! O teatro infantil
precisa ser amparado em

bases sólidas para que não
feneça. Conto desde já com

o apoio da diretora do de
partamento de cultura, que
é uma mulher inteligente E:!

compreende a utilidadlJ' do
teatro para a criança_ Mi
nha preocupação não é I)

lucro, mas a certeza de que
as crianças terihaml bca
sião de educar-se artística
D'l-11nte. j �f: ,11'�' i I,! ,1 :d" i .

- Boa-tarde, Geny Bor
ges. Muito Obrigado peII).
entrevista. Desejamos mui
to sucesso pa."-:- você, na

próxima tC"-"-rada do
TEATRO n l"IL DE
FLORIANóPO' •.

- Obriga,;· _ l você. Peça
aos leitores de "O ESTA
DO", que �rccurem se in
formar nc."-n? da progeaI mação do T "'tro Infantil
nesta temporada. Até a pré
xirna_

DONA SIZETE
Desde há alguns dias,

procedent� do Rio de JtI
neiro, onde reside, enco.n
tra·se em nossa capital, a

exma. sra. Sizeta Pederne�
ras Ramos, viúva do saude·
so inolvidável e insigne es

tadista brasileiro, Dr. Ne
rêu de Oliveira Ramos.
Dona S)zete, veio à FIo·

sembléia Legislativa, pro
nunciamento de parte co

deputado Paulo reets, na

sessão de ônl.em.
O partarrlentar em ques

tão caracterizou a gravida
de da situação gerada cora
tal atitude, e que atinge
diretamente todo o com

plexo carbonífero do sul

do Estado. Disse da apro
ensão do Governador Celso

Ramos, que já estava to

mando provídênctes sôbre

o particular, entendendo-se
como o deputado Joaquim
Ramos, e comunicou à ou
sa que no dia seguinte
iriam para o Rio seis pra
feitos sulinos, vereadores,
representantes de míneíros

e mineradores e scucneve

da Casa mensagem telegrá
fica ao Presidente João

Goulart, Ministro de Minas
e Energia e Diretor Execu

tivo do Plano Nacional rio

Carvão, que aprovado por

unanimidade, foi vazado

nos seguintes têrmos:

"Assembleia. Legislativa
Santa Catarina cíeouüce
da vg através exposição
deputado Paulo Preis vg

grave situação em que se

coloca industria carbonife
ra catarinense decorrencía
drástico corte quota caro

vão parte Usiminas vg re

duzindo sua aquisição ci

fra acima cínccenta porcen
to a partir primeiro de

[unho manifesta sua estrn

nheaa ante tal situação do

Iato criada aquela empre
za vg &0 mesmo tempo que

lança veemente apêlo seja
encontrada. fórmula lme
ctiata e concreta sentido
evitar-se redução quotas
prOdu,;ão empresas minera
doras pt Permitimo·nos a

lertar respeito funestas con

sequências daquele. �to vg
gerando total intràhqtiili�
dade e espirita revolta an

te por:;pectiva desemprego
em massa r�gião carbonife
ra vg j,h durament� one

rada problemas sOCIais fa
ce instabilidade industria

tlirigida pelo poder público
e decorrente falta traba
lho pt Não nos sendo licito
silenciar ante gravidade si

tuação criada drástica e

perniciosa medida contr'l
economia catarinense vg
gerador� nova e profunda
crise socIal encarecemos 30'

luções concretas e imedia
tas visem restabelecer con·

fiança empresas e tranqui
lidade laboriosa e heróica
classe abenegados minei
ros pt Respeitosamenle
deputado Ivo Silveira Pre
sidente Assembléia Legisla
tiva

réu Ramos Filho.

rianópOlis,
.

rever familiares I signada pelo presidente Ivo
e amigos, estando hospeda- Silveira acompanhará a co·

da na residência do Dr. Nu· mitiva de Santa Catarina

A ASSEMBL(.:IA SE FAZ
PRESENTE

Uma representação da
Assembléia Legislativa, de-

ração polítícc-admínistratt
va da terra catarínense.

Para hoje, o programa do
Seminário é o seguinte: ....

às 8 horas, no auditório
do Edificio das mretorías,
estudos sõbre a legislação
tributária catarinense;
às 9 horas, no salão no

bre da Faculdade de Direi- --------:-------------------

�i:���;�f�:�:;����� Nova' ftmeaça à Indústria
L. PAU��t'"�;�;s�'"tw.,

do

Carbonífera Calarinense
CORTE F USIMINAS DA QUOTA DE

C -. , 'AO CAUSA CRISE

Â dona Sizeta os nossos

respeitosos cumprimentos,
com votos de um') feliz per
manência entre nós.

que tratará do assunto nl)

Rio e pOSSivelmente Bra�!
lia, e é composta dos par
lamentares Paulo Preis e

Vânio Faraco.

BANCO DO BRASil PODERÁ ATENDER
REIVINDICAÇÕES SÔBRE

MANDIOCA
Respondendo à solicita·

ção do deputado estadual
João Bértoli, o jovem par
lamentar Orlando Bértoli,
da bancada de Santa Catf\'

mandioca, Diretor Carteira

Crédito Industrial Banco
Brasil acaba comunicar-me
aquel� estabelecimento di!;

posto atender reivindica

ções formuladas. Inter<a<;

sados deverão procurar

agência local aquele Banco,

A Secretaria de Imprensa
da Academta de Desenvol
vimento Integral, distribuiu
ontem a seguinte nota:
"Noticias de Brusüta in.

formam que ti USIMINAS ----------------
cortou em 500;' a quota -:k

carvão nacional que até en

tão vinha consumindo. IstJ

representa, para a Indús
tria carbonifera catartnen.
se, um corte de 17% do to
tal atualnemte extraido.
zsse corte, se realmente se

efetivar, acarretará um pra
juizo de mais de Cr$ .

8:J.OOCl.OOO,00 (oitenta \ mt
lbôes) por mês e um de

semprêgo de mais de mil

operãnos desta Indústria.
Afim de tentar remediar

êsse fato impatriótico, uma

caravana do sul do Estado.
composta de prefeitos, mi

neradores, presidentes de
sindicatos e estudantes via

jaram ontem para Rio c

Brasilia e junto com o Pre-
sidente da República e ou- _

tras autoridades envolvidas
no contrato, mostrará as

consequências matéríces
para a economia e a estaoí
lidade social de nossa co

munidade, se tais "negocia- construçãões dando pros- O Diretor do Departa
tas" se realizarem seguimento às obras per- menta de Educação e Cul-

Realmente, êsse fato é tencentes ao Plano de Es- tura, Dr. Cândido Abdon
impatriótico e se trata ue colarização do Govêrno CeI· Goulart, no sentido de pôr
uma verdadeira negooíatrvu. fim as dúvidas surgidas a

É impatriótico, porque dei- so Ramos. O primeiro si- respeito das férias escola
xa de consumir a matéria tua-se em Itajai, no bairro res de julho, para os curo

prima nacional, para ím- São João, e tem capacidade sos de ensino primário e

porta-la de países extran- para cêrca de 700 crianças normal regional, vem de ex.

geiros, malbaratando as <JS- nas suas 8 salas de aula, pedir circular aos Inspetn
cassas divisas nacionais. E em dois turnos utãnos. O res Regionais, comunicao
uma negociata, porque se segundo em Orleães com 6 do que as mesmas serão de
trata de uma sociedade de 30 dias, isto é, de--'" a 31 de
economia mista que tem seres de aula, tem capaci- julho.
40% das ações em poder de dade para, aproximadamen- O Decreto que estabete
industriais japon(loses e, a te, 500 crianças, em dois cia o periodo de férias de
redução da quota de carvão turnos. Os dois estabeleci- quinze. dias, fio revogado,
nacional é para aumentpr mentos são do tipo padrão, voltando a vigorar o Decl'e
a importação de carvão ja planejados pela Assessoria to de número 999 de 2 de
l-,mês . .;ã é sabido de todo� de Educação do PLAMEG, janeiro de 1960_
que essa sociedade aumen- devendo entrar em funcio- Sendo que as lffias para
tou, para o fim dês�.e ano, namento já no próximo llno os cursQS do Ginásio Nor-
a sua importação de ca-- letivo.

-

;mal,. Colé�o Normal e Es-
vão japonês num montante cola Normal,' serão no pe.

deEI2:h�����ne�::'!rl�� ff '_iO_dQ_d_'_'_'-j1_3_'_d_'.:..;U_'h_O_.
ho-:a de os catarinenses se !

�
,

Jhifem ]' � I

li reivindicarem ;'
com tôõdas as fôrças acon.· \\
cretização das leis que

. \ ._k-.-."'.'':-:,�. \\criam a Siderúrgica de San. �:.t§ ;.:."�.

�
ta Catarina e a Usina Ter.

. J
..

-

--melétrica do Capivari.Não;
.

é po"""1 qu' .." E,tado
- _"

�,' '-�.�"_.�_.:._r_-(' .,'
--- .-_.

continlie à margem da po· 1"= �
litica econômica nacional c

de favores de outros Esla-

dos, ou o que é pior, de

pendendo de grupos econô'
micos que a tôda hora
põem em perigo a sua esta
bilidade econômica e so

ciaL A campanha pelo apro
veitamento integral do ca�

vão catarinense nêste

vigésimo nono aniversário
da Contadoria Geral, do Es

tado; I

às 14 horas, n� auditório
do Edifício das Diretorias,
apresentação e discussão de

teses;
às 20 horas, no salão no-

yICHETTI:
EXPOSICÃO
Sob o patro�inio do De

�artamento de Cultura, da
Secretaria da Educação e

Cultura, o consagrado ar

tista catarinense Vichett:,
irá apresentar ao públko
em Exposição no Museu de
Arte Moderna, a sua tape
çaria.
A citada exposição será

inaugurada hoje, dia 27, às
20 horas. e ficará franquea
da ao público, durante al

gumas semanas.

PREFEITO E
.
VEREADORES
,AGRADECEM

O G')vernador Celso Ra·
mos recebeu o seguinte des

pacho telegráfico: "Prefeit:."
e vereadores, agradecem a

colaboração enviando-nos

máquinas llflru consertar
estradns. Conte colabora·

bre da Faculdade de Direi- sor Alcides Abreu, presto
to, conferência do Prcfes- dente do BDE.

(ieny Borges:
As horas mais alegres da minha vida,
são as que passo junto
GENY BORGES, grande ensainado, e aproveitamos mente faço disto minha

amiga das crianças, e, a a oportunidade para raaor- profissão, como considero

pioneira Ido TEATRO IN· lhe algumas perguntas. um divertimento admirá-
FANTIL em Florianópolis e _ Geny, você gosta de eu- vel.
o único em Santa Catanna. cenar para crianças? - Você gosta também de

Fomos encontrar Genv--.., - Imensamente. Não BD· lidar com crianças?

Recente pronunciomentd público do conspícuo
deputado trobalhisto Evilásio Coon mereCeria uma

análise mais profunda e séria de respcsto às inver
dadeS' históricas sUstentadas, se nele nõo houvesse a
finalidade de fixação numa PIADA de pura auto-go
zação correligionária: a de que o excelência do atual
govêrno catarinense limitou-se ao período em que con

tou cam o apoio e a participação do PTB regional!!!
Desso premissa, aue os udenistos quietos" pqr

int-erêsse receberam gcelas a baixo, Com sabor de
grôsso óleo. de rícino o apaixonado político trabalhis
ta. esquecido do diplàma e do respeito qUI! vinha me

recendo e qUe devia continuar a merecer � resva

lou soponaceamente para a conclusõo de que o rom

pimento do seu partido com O govêrno residiu em mo

tivos odministrotivosl!!
A ousadia dessa afirmação, à bôca dos fatos

ainda quentes por mal soides do fôrno politico, se

estarrece pelo PODER DE AFIRMAÇÃO, também re
vela que o jovem dePutado aCeitou fazer passarela
de um plano inclinado. e resvalar para o pouco case
à sua persona!idade. Em giria: resolveu RASGAR A
FANTASIAI

Quem é que não sobe por anui e po.r tôda San
ta Catarina, que o ofastomento. do PTB da área go
vernista foi decisão POLITICA, não unânime, por
vinculada o uma satisfação 00 presidente dOI Partido
pelo inSUCeSso da suo candidatura ao Senado? Nõo há
traDalhista que não. diga isso CORAM POPULO
Com::) não há ninguem de bom' senso e veracidade
que, face às áreas municipais de atrito, criados r

existentes untes do pleito., sustente qUe apenas o PSD
teve culpas em cal'.ório pela derroto do ilustre Vice

governador
Llmentáv('1 oUvir-se de um moço promiss{)( e

t:.lu�, -:�
.

em ,.. !1r'i(lmen(h a fr;"! contra evidÂn'
(-;(1':; ;Iin,f,� 11;' Tl1emÓ, i:, clc't, ,1;,<;. Atitudes estére,s,
d(,�..l". ij\l,iln L"; P,lC!rcJ '1 peldcl'f'o';1. pj!l" nbÔlt0

�> �.�;;iI_�,. as ��::l'�nça� �I:�,�,�te�
I\i�, no ,,,",(.,Q,',,'_,,,,,,,- ;,{��;"i�CY-"1�tJ�'j

0-:EST-AD'O
,

...,.",.' o MAIS m!co OIUIO OI: SAlfTA CAJU!lIA e

Florianópolis, (Quinta·Fcira), 27 de Junho de 1963

menta, portanto, toma um tadc de Santa Catarina.
sentido bastante sério e Secretaria de Imprensa da
precisa do engajamento da Acadcmia de Desenvolvent
tõdas as fôrças vivas do Es Integral

JOAO ZANATfA

ENG. TElMO ARAGAO PORTO
EM JOAÇABA

Dando início a sua visita esta Capital ainda hoje, pu
de inspeção às obras da ra continuarem' amanhã a

DNER em Santa Catarina, visita de inspeção até a cí
seguiu na mal/hã de hoje dade de Pírabeiraba, onde
com destino a cidade ue de lá partirão para acida·

Joaçaba, o Diretor da Díví- de de Curitiba.
são de Pavimentação do

Departamento Nacional de Na Capital Paranaense
Estradas e Rodagem, En- deverão se encontrar com

genhelro Telmo aregâo
Pôrto, acompanhado de

seus assessores e do chefe

do 16· Distrito Rodoviário

do DNER o Engenheiro
Wilmar José mías.

Os ilustres visitantes e o

titular do 16· Distrito Rodo

viário deverão retomar a

o Dr, Roberto Lessanse, Di
retor Geral 'do Departa
mento Nacional de zstrc
das e Rodagem, o qual che
gará naquela localidade
para entrar em contactos
com autoridades locais.
com respeito a assuntos
rodoviários.

MAIS DOIS GRUPOS ESCOlARES
FÉRIASMais dois grupos escola

res tiveram iniciadas suas

A Ilha é mesmo dos casQ.S- raros.. .

Há dias, uma turma de OPerários daqui do
jornal. saindo de uma. reuniã() do seu sindicato,
parou 01 i na Praça XV e, por azar, perto de Umo
das unidades- do Rádio Patrulha. E parou paro
escutar o. Flávio, linotipista da GAZETA que lhe
contava, em gestos largos e largados, uma greve
de que participara. há horas, em Londrina'

Repetindo os gestos da brigo, nessa greve
engajada com a Polícia, o Flávio repetia as pro'

. vocações verbais da pelejo, nõo só suas como de
seus companheiroS' londrinos:

- f\!inguem tem medo da Policia!

Venh�!�qui ninguem é mulher! Po.dem Vi_
- Pensam �ue temos mêdo de careta!
� Comigo ;r sá no bofetão! Jó enfrentei

pelotões de milicos quanto mais uns moloide9
como vocês!! I

.

Mas deixem estar qUe a equipe da Rádio
Patrulfia- estova escutando aquilo TUÕO sem "sabeI
dOI comêço. E, lá pelas tantas, resolveu a�obo�
com a FROVOCAÇÃO: interveio e levoU a tur'

ma em cana, menos um que alegou ALERGfA
pela viatura e teve a atenciosa Permissão 'de ii
a pé parO. a ·côdeia ..

O nosso Hamilton, paginador, durante a

jocosã confusão, estavo no Farmácia Vifj5riDr
próxima, aáquirindo remédios Ao sair d>;t!t
viu o.s colegas entrando na Komby policial, por3
a qual se dirigiu correndo e gritando:

_ Ei! Ei! Também quero ir para cosa dt
CARONA!!!

Pôs-to' á bordo Quando. soube que o destine
era Delegacia, esfriàu!

C-om o desnovelomento do quiproquó atra'
vés da intervenção dos acadêmicos Fetnando
Amorat'e Silva e Péricles Prade, O ESTADO SS

livro.u das grades.

�·'·�"F;I!.ç;ç�,·V_�r�
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